Potirendaba
São Paulo - SP
Histórico
João Antônio de Siqueira adquiriu de Manoel Ponciano Leite,em 1829, cerca de 1044
alqueires de terras, na região de São José do Rui Preto, aí estabelecendo-se com numerosa família.
O patrimônio teve início, no entanto, somente em 1905, com a distribuição dos bens entre os
herdeiros, realizada pelo engenhio Luiz Roncati que foi autorizado a reservar uma gleba de 17
alqueires para a povoação, cujo padroeiro seria o Senhor Bom Jesus.
Cumprindo condições estabelecidas por ocasião da partilha, Luiz Roncati autorizou José
Rodrigues da Costa, vulgo Carioca, a construir casas no arraial, que seriam vendidas à medida que
surgissem os interessados. As primeiras casas de pau-a-pique começaram a ser edificadas em
1907, substituídas em pouco tempo, por alvenaria, sendo a primeira unidade adquirida por José
Contador.
Iniciativa marcante no desenvolvimento da povoação, então conhecida por Três Córregos,
foi a construção da capela, erigida por Lourenço Siqueira, Manoel bento e outros. Em 1910,
Manoel Mario da Silva estabeleceu a primeira casa comercial e, no ano seguinte, foi instalado o
distrito policial.
A povoação continuou seu desenvolvimento sendo criado, em 1919, o Distrito de Paz, com
a denominação Potirendaba.
O topônimo, de origem indígena, significa, conforme Departamento de Línguas Indígenas
da Universidade de São Paulo, lugar ou sítio das flores.
Gentílico: potirendabano
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Potirendaba, pela lei estadual nº 1676, de 10-121919, subordinado ao município de Rio Preto.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de I-IX-1920, o distrito de Potirendaba
figura no município de Rio Preto.
Elevado à categoria de município com a denominação de Potirendaba, pela lei estadual nº
2098, de 26-12-1925, desmembrado do município de Rio Preto. Sede no atual distrito de
Potirendaba (ex-povoado). Constituído do distrito sede. Instalado em 21-03-1926.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do 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.

