Quatá
São Paulo - SP
Histórico
Datam de 1721 os primeiros episódios de fundação de Quatá, ligados à abertura de uma
estrada no rumo das minas de ouro de Cuiabá, iniciada pelo bandeirante Bartolomeu P. Abreu. As
tentativas de colonização somente se concretizaram a partir de 1887, quando o sertanista Manoel
Pereira Alvim penetrou nos campos do ribeirão Bugio, aí plantando cerca de 2000 pés de café.
A região foi dado o nome de Quatá, devido o som (que...tá) emitido por uma espécie de
macabo-bugio, muito comum nos campos do ribeirão Bugio.
Por volta de 1904, e firme Tibiriçá-Diederichsen reiniciou os trabalhos de abertura de estrada
a partir do rio Paraná, atingindo os sertões de Quatá. No entanto, a efetiva colonização era
dificultava pelos aguerridos indios Caiagangues que chegaram a sacrificar o pioneiro Manoel
Pereira Alvim e família.
A colonização somente teve êxito a partir de 1915, com a chegada dos colonos portugueses e
italianos que difundiram os cafezais, nas terras que sofreram partilha entre vários interessados.
Logo foi formado um povoado e em 1924, criado Distrito de Paz.
Gentílico: quataaense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Quatá, pela lei estadual nº 1998, de 18-12 1924,
subordinado ao município de Conceição de Monte Alegre.
Elevado à categoria de município com a denominação de Quatá, pela lei estadual nº 2073, de
04-11-1925, desmembrado do município Conceição de Monte Alegre. Sede no atual distrito de
Quatá. Constituído do distrito sede. Instalado em 16-01-1926.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito
sede.
Pelo decreto lei estadual nº 7058, de 05-04-1935, é criado o distrito de João Ramalho e
anexado ao município de Quatá.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído de
2 distritos: Quatá e João Ramalho.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Pela lei estadual nº 5285, de 18-02-1959, desmembra do município de Quatá o distrito de
João Ramalho. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

