Pariquera-açu
São Paulo - SP
Histórico
Em meados do século XVIII, a comunicação entre o litoral de Iguapé e o interior onde se
localizavam as minas de ouro de Xiririca (hoje ldorado), era feita por via fluvial através do Rio
ribeira, ou por tropas de burros por via terrestre.
Nesse último caminho, havia um pouso à margem do Rio Pariquera-Açu, que no tupi
significa “grande cercado de peixes, arruinado”, pouso este conhecido primeiramente apenas como
“Pousada”, em torno da qual se iniciou um pequeno povoado. Em virtude da abundância de palmeira
“Guaricanga” o núcleo passou a receber essa denominação.
Por volta de 1860, o governo provincial estabeleceu diversas colonias para fixação do
imigrante europeu no território paulista, criando então a “Colonia Pariquera-Áçu” junto à aldeia de
Guaricanga, mas que na realidade só coméçou a receber os primeiros colonizadores poloneses,
italianos, húngaros, alemães e suíços em 1895.
O desenvolvimento da colonia foi relativamente lento, em virtude da dificuldade de acesso e
escoamento da produção, principalmente o arroz, mas em fevereiro de 1935, foi criado o distrito de
paz no Município de Jacupiranga.
A autonomia politico-administrativa de Pariquera-Açu deu-se em dezembro de 1953, com
terras desmembradas de Iguapé, Registro e Jacupiranga.
Gentílico: pariquerense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Pariquera-Açu, pelo decreto-lei Estadual nº 6959, de
11-02-1935, no subordinado ao município de Jacupiranga.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de Pariquera-Açu
figura no município de Jacupiranga.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município com a denominação de Pariquera-Açu, pela lei estadual nº
2456, de 30-11-1953, desmembrado do município de Jacupiranga. Sede no antigo distrito de
Pariquera-Açu. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-02-1955.
Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

