Mococa
São Paulo - SP
Histórico
O fidalgo espanhol Tomás de Molina, proprietário da sesmaria de Zabelônia, implantou às
margens do Córrego da Manteiga, uma indústria caseira de laticínios e uma moenda. Nessa fazenda,
denominada Alegria, o Capitão Diogo Garcia da Cruz, que adquiriu a propriedade, construiu, em
1837, uma ermida, que passou a atrair outros povoadores.
Nas proximidades de Alegria, o Capitão José Cristovam de Lima, iniciou uma segunda
fazenda na região, Água Limpa, onde levantou um cruzeiro. Todavia, o núcleo urbano que se
iniciou entre 1830 e 1840, localizou-se entre as duas fazendas, às margens do ribeirão do Meio, em
terras de José Gomes Lima, que em 1839, doou a São Sebastião, cerca de 16 alqueires de terras para
a fundação do patrimônio de São Sebastião da Boa Vista.
Nessa época, começou a ser praticada a lavoura de café que possibilitou várias benfeitorias
na povoação. Assim, em 1856, foi elevada à freguesia e, em 1871, a Município.
O Topônimo Mococa, de origem indígena (mo=pequeno, co=estêio e oca=casa) referindo-se às
casas de pequeno esteio do lugar somente foi adotado em 1875.
Gentílico: mocoquense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Sebastião da Boa Vista, pela lei provincial nº 15,
de 05-04-1856, no município de Casa Branca.
Elevado à categoria de vila com a denominação de São Sebastião da Boa Vista, por lei
provincial nº 29, de 24-03-1871, desmembrado de Casa Branca. Constituído do distrito sede.
Instalado em 03-02-1873.
Pela lei estadual nº 918, de 03-08-1904, é criado o distrito de Igaraí e anexado a vila de São
Sebastião da Boa Vista.
Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Mococa, pela lei
provincial nº 20, de 08-04-1911.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2 distritos:
Mococa e Igaraí.
Pelo decreto nº 6724, de 02-10-1934, é criado o distrito de São Benedito e anexado ao
município de Mococa.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído de
3 distritos: Mococa, Igaraí e São Benedito.
Pelo decreto-lei estadual de nº 9775, de 30-11-1938, o distrito de São Benedito tomou o
nome de São Benedito das Areias.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Mococa, Igaraí e São Benedito das Areias (ex-São Benedito).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Alteração toponímica municipal
São Sebastião da Boa Vista para Mococa, alterado por lei provincial nº 20, de 08-04-1911.

