Jacupiranga
São Paulo - SP
Histórico
A margem direita do rio Jacupiranga, em 1864 estabeleceu-se com uma pequena casa
comercial o português Antônio Pinto Magalhães Mesquita.
O pequeno núcleo que então, se formou com o auxílio de Hildelbrando de Macedo, Manoel
Pinto de Almeida e Francisco Lara de França, recebeu inicialmente o nome de Botujuru (do tupi,
ÿbytú-yuru”= boca do vento).
A região, cercada pelos primeiros contra-fortes da serra de Paranapiacaba, corresponde ao
vale do rio Jacupiranga, afluente do Ribeira de Iguape, com um curso de baixa altitude e
extremamente sinuoso. Este fato porém, embora dando-lhe caráter de navegabilidade, estava quase
sempre entulhado de detritos trazidos pelas cheias.
A ligação com o litoral de Iguape era feito com dificuldade com canoas, praticamente só
abaixo da barra do rio Capinzal, retardando o desenvolvimento da povoação. Em 12 de junho de
1887 inaugurou-se a primeira linha de navegação a vapor, com a lancha “Ondina” que fazia a
ligação entre Iguape e a barra do rio Capinzal, prosseguindo daí em diante com canoas.
Botujuru foi elevado por lei provincial de abril de 1870 à categoria de Freguesia, tendo sua
denominação alterada para Jacupiranga, que do tupi ÿacu-piranga”, significa Jacu do peito
vermelho (ave da família dos “crácidas”).
Em 1888, o fundador, Coronel Mesquita construiu a Igreja, em substituição a antiga capela
de Imaculada Conceição, erguida com a colaboração dos primeiros povoadores.
O Município de Jacupiranga foi instalado em junho de 1928, abrangendo na época, o
território atual Pariqueraçu.
Gentílico: jacupiranguense
Formação administrativa
Distrito criado com a denominação Jacupiranga, pela lei provincial nº 56, de 05-04- 1870,
subordinado ao município de Iguapé.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Jacupiranga figura no
município de Iguape.
Elevado à categoria de município com a denominação de Jacupiranga, pela lei estadual nº
2253, de 29-12-1927, desmembrado do município de Iguape. Sede no antigo distrito de
Jacupiranga. Constituído do distrito sede. Instalado em 26-07-1928.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito
sede.
Pelo decreto-lei estadual nº 6959, de 11-02-1935, é criado o distrito de Pariquera-Açu e
anexado ao município de Jacupiranga.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 2 distritos: Jacupiranga e Pariquera-Açu
Pelo decreto-lei estadual nº 14334, de 30-11-1944, é criado o distrito de Cajati e anexado
ao município de Jacupiranga.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos:
Jacupiranga, Cajati e Pariquera-Açu.
Pela lei estadual nº 2456, de 30-12-1953, desmembra do município de Jacupiranga o
distrito de Pariquera-Açu. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Jacupiranga e Cajati.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988.

Pela lei estadual nº 7644, de 30-12-1991, desmembra do município de Jacupiranga o
distrito de Cajati. Elevado á categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

