Caiana
Minas Gerais - MG
Histórico
Habitava a microrregião Vertente Ocidental do Caparaó, anteriormente à colonização,
indígena diversos, inclusive os Puris. Por volta de 1856, as terras do Município começavam a
ser exploradas com a chegada de um português, Manoel Francisco Pinheiro que comprou de um
índio Puri uma gleba de 60 alqueires de terras para cultivo do café. Em 1858, obtendo doação de
dona Esméria Toledo, proprietária vizinha, Pinheiro formou o Patrimônio Municipal onde
constuiu uma capela dedicada a São João Batista. Em 1860, instava-se no local o senhor Lucas
de Almeida Rosa que, juntamente com duas pessoas citadas, deram início à formação de um
povoamento.
O desbravamento seguia normal até que, em 1908, os trilhos da Leopoldina Raibway
atingiram a povoação cortando terras de Manoel Francisco, João Cabral de Almeida e Henrique
Gripp, fazendo crescer o núcleo. A partir de 1920, a extração de mica, feldspato e caalim, deram
grande reforço à economia local, aliada à agricultura e pecuária.
Estas riquezas serviam para atrair e fixar ao lugar novos e inúmeros moradores, provocando
desenvolvimento ao povoado de São João do Rio Preto, cuja denominação foi modificada para
Caiana, em 17 de dezembro de 1938.
A versão que fala do topônimo diz que quando da implantação da ferrovia a maioria dos
empregados era composta de espanhóis e portugueses. Estes últimos, ao se dirigirem à dona Ana
Borges, mantenedora de um comércio em uma das três únicas casas do lugar, diziam “vain cai,
Ana”.
Gentílico: caianense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São João do Rio Preto, pela lei estadual n 843, de
07-09-1923, desmembrados dos antigos distritos de São Sebastião da Barra, atual Espera Feliz e
São Mateus, atual Faria Lemos, subordinado ao município de Carangola.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de São João do Rio Preto
figura no município de Carangola.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto lei estadual n 148, de 17-12-1938, o distrito de São João do Rio Preto
passou a denominar-se Caiana. Sob o mesmo decreto o distrito de São João do Rio Preto deixa
de pertencer ao município de Carangola para ser anexado ao município de Esperança Feliz.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Caiana ex-São João
do Rio Preto figura no município de Espera Feliz.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito permanece no município de Espera
Feliz.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Caiana, pela lei estadual n 2764,
de 30-12-1962, desmembrado de Espera Feliz. Sede no antigo distrito de Caiana. Constituído do
distrito sede. Instalado em, 01-03-1963.
Em divisão territorial datada de 31-VII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
São João do Rio Preto para Caiana, alterado pelo decreto lei estadual n 148, de 07-12-1938.

Transferência distrital
Pelo decreto lei estadual n 148, de 07-12-1938, transfere o distrito de Caiana ex- São João do
Rio Preto do município de Carangola para Espera feliz.

