Poloni
São Paulo - SP
Histórico
Em maio de 1926, Cândido Poloni levantou, na sede da fazenda de sua família, um cruzeiro
em torno do qual se formou a povoação de Vila Rosa, assim denominada em homenagem à sua
mãe. Próximo ao núcleo, desenvolvia-se outro, Vila Colombo, elevado a Distrito de Paz, em 1928,
no Município de Mirassol.
As duas vilas passaram a receber grande famílias, principalmente imigrantes italianos, que
se dedicavam à cafeeicultura. Formaram-se novas fazendas que propiciaram o progresso da região,
Vila Rosa superou sua vizinha e, assim, a sede do distrito foi trasnsferida para essa, em 1932, que
no ano seguinte passou a denominar-se Vila Poloni.
Depois de alguns anos, a agricultura diversificou-se, introduzindo o arroz, milho, algodão,
feijão e laranja, que somadas ao café e pecuária aumentaram a arrecadação da localidade,
possibilitando sua emancipação.
Outro fator marcante em seu progresso foi a localização: entroncamento das vias de
comunicação da Alta Araraquarense, Noroeste Paulista, Sul Mineiro e Sudoeste Matogrossense. O
fluxo de comerciantes possibilitou a introdução de várias benfeitorias.
Gentílico: poloniense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Colombo, pela lei nº 2337, de 28-12-1928,
subordinado ao município de Mirassol.
Pelo decreto estadual nº 6205, de 11-12-1933, o distrito de Colombo passou a denominarse Vila Poloni.
Pela lei nº 3112, de 26-10-1937, transfere o distrito de Vila Poloni do município de
Mirassol para o de Monte Aprazível.
Pelo decreto estadual nº 9775, de 30-11-1938, voltou a denominar-se Poloni.
A mudança do topônimo de Vila Poloni para Poloni, foi estabelecida, pelo decreto-lei
estadual no 11069, de 04-05-1940, baixado em virtude do decreto-lei federal no 2104, de 02 de
abril de 1940.
Em divisão territorial datada de I-VII-1950, o distrito de Poloni figura no município Monte
Aprazível.
Elevado à categoria de município com a denominação de Poloni, pela lei estadual no 2456,
de 30-12-1953, desmembrado de Monte Aprazível. Sede no antigo distrito de Poloni.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1954.
Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Alterações toponímicas distritais
Colombo para Vila Poloni, alterado pelo decreto estadual nº 6205, de 11-12-1933.
Vila Poloni para Poloni, alterado pelo decreto-lei estadual nº 9775, de 30-12-1938.
Transferência distrital
Pela lei 3112, de 26-10-1937, transfere o distrito de Vila Poloni do município de Mirassol para
o de Monte Aprazível.

