Goiatins
Goiás - TO
Histórico
Desde o início do século XX, existia o Porto do Jaboti, no rio Manoel Alves Pequeno, onde
residia o barqueiro Manoel Leite.
Em 1919, em decorrência do abandono do porto, por superstição de que “tão logo o sol se
esfriasse, uma pirarara arrastaria para o fundo do rio os animais do tropeiros”, Manoel Leite
transferiu para o Porto do Sítio, 1 km abaixo do extinto Porto do Jaboti.
Em 1920, chegava ao local o comerciante Montano Araripe Nunes, procedente de BalsasMA, que instalou o comércio de sal, construindo sua moradia, tornando-se fundador da povoação.
Nos últimos anos, com abertura da rodovias GO-388, Goiatins-Araguaína. E GO-134,
Goiatins-Itacajá, além da que faz ligação com Carolina-MA, o município recebeu novo impulso de
desenvolvimento na comercialização e exportação dos produtos agrícolas.
Gentílico: goiatinense
Formação Administrativa
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, figura no município de
Pedro Afonso o distrito de Santanópolis.
Pelo decreto-lei estadual nº 8305, de 31-12-1943, o distrito de Santanópolis passou a
denominar-se Piacá.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Piacá (exSantanópolis), figura no município de Pedro Afonso.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado    
        Piacá pela lei estadual nº 891,
de 12-12-1953, desmembrado do município de Pedro Afonso. Sede no antigo distrito de Piacá.
Constituído de 2 distritos: Piacá e Craolândia (ex-Primavera), ambos desmembrados de Pedro
Afonso. Instalado em 01-01-1949.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 2 distritos: Piacá
e Craolândia.
Pela lei municipal nº 10, de 20-12-1958, é criado o distrito de Cangalha e anexado ao
município de Piacá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos: Piacá,
Craolândia e Cangalha.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31-XII-1963.
Pela lei municipal nº 2, de 09-02-1966, é criado o distrito de Cartucho e anexado ao
município de Piacá.
Pela lei municipal nº 10, de 15-04-1966, o distrito de Cangalha passou a denominar-se
Monte Lindo.
Pela lei municipal nº 6673, de 05-09-1967, o município de Piacá passou a denominar-se
Goiatins.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 3 distritos: Goiatins,
Cartucho, Craolândia e Monte Lindo (ex-Cangalha).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Piacá para Goiatins, alterado pela lei estadual nº 6673, de 05-09-1967.
Alteração toponímica distrital
Santanópolis para Piacá , lterado pelo decreto-lei estadual nº 8305, de 31-12-1943.

