Jardinópolis
São Paulo - SP
Histórico
Em 18 de junho de 1959, os colonos Joaquim José D’Araujo e sua mulher Dona Teodora
de Jesus, Antônio Pereira da Silva e sua mulher Dona Maria Florência de Jesus, doaram,
respectivamente, 30 alqueires e 18 alqueires de terras, na fazenda Ilha Grande, para a construção
de uma capela e seu patrimônio, em louvor à Nossa Senhora Aparecida.
Iniciou-se assim a formação do povoado, que recebeu o nome de Ilha Grande, em extensão
ao da Fazenda que o originou. Consta que esse nome era, também, de uma ilha do rio Pardo,
próximo à Fazenda.
O povoado de Ilha Grande foi elevado a Distrito de paz, em 1892.
Em 1896, foi modificando o nome do Distrito de Ilha Grande para Jardinópolis, em
homenagem ao republicano Silva Jardim, tragicamente desaparecido no vulcão Vesúvio, sul da
Itália.
Gentílico: jardinopolense
Formação administrativa
Distrito criado com a denominação de Ilha Grande, pela lei estadual nº 115, de 01-10- 1892,
subordinado ao município de Batatais.
Pela lei estadual nº 484, de 24-12-1896, o distrito de Ilha Grande tomou a denominação de
Jardinópolis.
Elevado à categoria de município com a denominação de Jardinópolis, pela lei estadual nº
544, de 27-07-1898, desmembrado do município de Batatais. Sede no atual distrito de
Jardinópolis (ex-Ilha Grande). Constituído do distrito Sede. Instalado em 09-03-1899.
Em divisão administrativa do Brasil referente ao ano de 1911, o município é constituído do
distrito sede.
Pela lei nº 1632, de 27-12-1918, é criado o distrito de Sarandi e anexado ao município de
Jardinópolis.
Em divisão administrativa ao ano de 1933, o município de Jardinópolis é constituído de 2
distritos: Jardinópolis e Sarandi.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 14334, de 30-12-1944, distrito de Sarandi passou a denominarse Jurucê.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 2 distritos
Jardinópolis e Jurucê (ex-Sarandi).
Em divisão territorial de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: Jardinópolis e
Jurucê.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Alterações toponímicas distritais
Ilha Grande para Jardinópolis, alterado pela lei estadual nº 115, de 01-10-1892.

