Ourinhos
São Paulo – SP
Histórico
Em fins do século XIX as monoculturas de café e algodão atingiram os sertões junto ao Rio
Paranapanema. Nessa época teve início a imigração Italiana que rapidamente povoou a região. Isso
levou Jacinto Ferreira de Sá a adquirir de Escolástica Michert da Fonseca, grande propriedade de
terras, tendo loteado a parte central e doado terras para construção de um grupo escolar, sede de
administração e um templo metodista.
Em 1906 teve início o povoamento com pequeno número de casas.
Dois anos depois, o progresso foi acentuado quando a Estrada de Ferro Sorocabana
inaugurou uma parada, depois transformada em estação. Nessa época, a parada servia de baldeação
aos passageiros com destino ao patrimônio vizinho de Ourinhos (atual Jacarezinho-PR). Dessa forma
ao embarcarem em outros centros para o povoado Paulista, diziam que iam para “ Ourinhos”, muito
embora fosse parada intermediária. Por haver apresentado maior progresso que o patrimônio
Paranaense, o nome Ourinhos foi dado ao povoado Paulista.
O Distrito de Paz de Ourinhos (criado em 1908), desmembrou-se de Salto Grande, quando
foi elevado à categoria de Município, 1918.
Gentílico: ourinhense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Ourinhos, pela lei estadual nº 1484, de 13-12-1915,
subordinado ao município de Salto Grande.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ourinhos, pela lei nº 1618, de 1312-1918, desmembrado do município de Salto Grande. Sede no atual distrito de Ourinhos.
Constituído do distrito sede. Instalado em 20-03-1919.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído o distrito
sede.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município permanece constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

