Urupês
São Paulo - SP
Histórico
Quando Manoel Correia e Antônio Feliciano Junior chegaram em 1890 na região à
margem esquerda do rio do cubatão em Barra mansa, já encontraram diversos moradores
dispersos, como Joaquim Lourenço de Matos, João da mata, Pedro Camilo, Inocêncio de Assis
Correia, Joquim Candido Ribeiro, Orestes da Silva Rosa, Francisco Moreira de Freitas, Joaquim
Machado Folemberg, Horta Barbosa, Primo Borgui, Domingos Logulo, Francisco Caetano de
Souza, Abrão Calil, Joao Antônio de Paula e Pedro Romero.
Em 1913, Maria Cadoso e seu filho Bernardino Cardoso, antigos proprietários, doaram 40
alqueires de terras para constituoção de um patrimônio, onde foi construída a capela em louvor a
São Lourenço.
O desenvolvimento do núcleo deu-se principalmente em função da economia cafeeira,
após o loteamento, criando-se o Distrito de Paz em outubro de 1921, com a denominação de
Mundo Novo, na margem esquerrda do córrego do mesmo nome.
O topônimo Mundo Novo, mais tarde foi estendido a um novo tipo de café, disseminado
por todo o Estado pelas suas excelente qualidade, aprovadas pelo Instituto Agronô0mico de
Campinas.
Em setembro de 1928, foi elevado a Município, tendo o nome alterado em novembro de
1944 para “Urupês”, que no tupi significa um tipo de cogumelo ou “orelha de pau”.
Gentílico: urupeense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Mundo Novo, pela lei estadual no 1787-B, de 30-091921, subordinado ao município de Itajobi.
Elevado à categoria de município com a denominação do Mundo Novo, pela lei estadual nº
2286, de 24-09-1928, desmembrado do município de Itajobi. Sede no atual distrito de Mundo
Novo. Constituído do distrito sede. Instalado em 16-01-1929.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 14334, de 30-11-1944, o município de Mundo Novo tomou a
denominação de Urupês.
Em divisão territorial datada de I-VII-1950, o município de Urupês (ex-Mundo Novo), é
constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 2456, de 30-12-1953, é criado o distrito de São João de Itaguaçu e
anexado ao município Urupês.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município de Urupês é constituído de 2
distritos: Urupês e São João de Itaguaçu.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Alteração toponímica municipal
Mundo Novo para Urupês, alterado por força do decreto-lei estadual nº 14334, de 30-11- 1944.

