Mauá
São Paulo - SP
Histórico
Sabe-se que entre os primeiros moradores da região, estavam Antônio Franco da Rocha e o
Capitão João, que possuía terras no local, hoje denominado Várzea do Capitão João.
Pequena capela, a do Pilar Velho, foi erguida na região e, em torno dela, foram surgindo
casas, engenho de cana-de-açúcar e armazéns.
Novos habitantes foram-se fixando e construindo a vila. Bernardo Monelli instalou uma
serraria; Manente Pedotti, a primeira cerâmica e a fábrica de anilina; Norza e Rozazza montaram
uma fábrica para moagem de trigo.
Em 1883, a São Paulo Railway, atual Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, inaugurou a Estação
Pilar que, em 1926, mudou seu nome para Mauá, em homenagem a Irineu Evangelista de Sousa,
Barão de Mauá.
A iluminação a querosene foi instalada em 1909; dezessete anos mais tarde, foi substituída
pela iluminação elétrica.
O pequeno povoado, no traçado da São Paulo Railway, foi elevado à categoria de Distrito
de Paz no Município de São Bernardo, comarca da capital, em 1934.
Gentílico: mauaense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Mauá, pelo decreto-lei estadual nº 6780, de 18-101934, subordinado ao município de São Bernardo.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e de 31-XII-1937, o distrito de Mauá figura
no município São Bernardo.
Pelo decreto-lei estadual nº 9775, de 30-11-1938, a sede foi transferida do município de São
Bernardo para Santo André, conservando o município esta denominação.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Mauá figura no
município de Santo André (ex-São Bernardo). (Of. Nº. 1/895, de 24-VIII-1943), pelo DEE de São
Paulo dirigido ao Secribge, prot. SG 4611).
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Mauá permanece no município de
Santo André.
Elevado à categoria de município com a denominação de Mauá, pela lei estadual nº 2456,
de 30-11-1953, desmembrado do município de Santo André. Sede no antigo distrito de Mauá.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-de 1955.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

