Rosana
São Paulo - SP
Histórico

No extremo oeste do estado de São Paulo a ocupação foi motivada pela expectativa da
construção de um ramal da estrada de ferro Sorocabana, por volta de 1952, que se estenderia até
a cidade de Dourados/MS. O ramal de Dourados, deveria passar por uma grande reserva florestal,
criada em 1941 pelo então Governador do Estado e cruzaria o Rio Paraná, próximo a confluência
com o Rio Paranapanema.
Com a valorização das terras, promovidas pela expansão da cultura do café e a construção
de ferrovias fez-se necessário a construção de um núcleo urbano. Assim surgiu Rosana.
Em 1953, a região onde hoje situa-se a atual cidade de Rosana, era apenas lotes de Glebas
pertencentes à Imobiliária e Colonizadora Camargo Corrêa e Ribeiro S.A.
Rosana, localizada no extremo Sudoeste do Estado de São Paulo, é limitada ao norte pelo
Rio Paraná, ao sul pelo Rio Paranapanema, à leste pelo Córrego Guaná e Ribeirão.
A cidade de Rosana até 1964 pertencia ao município de Presidente Epitácio, com uma
distância aproximada de 140 km da sede do Município, e cujas, estradas eram péssimas em
condições de tráfego.
Com a criação do Município de Teodoro Sampaio, a partir de 1965 os rosanenses pensaram
em desligar-se de Epitácio e unir-se a Teodoro Sampaio em virtude de menor distância e
melhores condições para os assuntos ligados às áreas de administração e até jurídicas.
Rosana foi fundada pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa, e cuja cidade
foi aos poucos expandindo-se com os loteamentos, tendo hoje várias vilas.
Para Rosana somar-se a Teodoro Sampaio, foi realizado um plebiscito com os eleitores
votando a favor da anexação para Teodoro Sampaio, cujos trabalhos na época presididos pelo
então Juiz de Direito da Comarca de Presidente Vencenslau, Dr. José Fernandes Rama, hoje
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em 27 de janeiro de 1966, o povo rosanense vê realizada a sua primeira aspiração para uma
nova Rosana, a criação e instalação do Cartório de Registro Civil e Anexos, elevando-se a
Distrito através da Lei nº 8.050 de 31 de dezembro de 1963.
Após 26 anos, com um novo plebiscito, Rosana emancipou-se de acordo com a Lei nº
6.645 de 09 de janeiro de 1990, através do Plebiscito realizado em 05 de Novembro de 1989 e
instalado efetivamente em 01 de janeiro de 1993, com a posse do 1º Prefeito Municipal de
Rosana, o Sr. Jurandir Pinheiro (PSD) e o Vice-Prefeito Sr. Agenor Rosa de Souza (PSD).
Gentílico: rosanense
Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Rosana, pela lei estadual nº 8050, de 31-12-1963,
subordinado ao município de Teodoro Sampaio.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o distrito de Rosana figura no município de
Toedoro Sampaio.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 18-VIII-1988.
Elevado à categoria de município com a denominação de Rosana, pela lei estadual nº 6645,
de 09-01-1990, desmembrado do município de Teodoro Sampaio. Sede no antigo distrito de
Rosana. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1993.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

