Carmo do Cajuru
Minas Gerais - MG
Histórico
Embora não tenha sido possível obter elementos relativos à história de Carmo do Cajuru,
tudo leva a crer que sua fundação sofreu inegável influência religiosa, que se reflete, aliás na sua
própria denominação.
Segundo o que consta das folhas 39 do Livro Tombo n.1da matriz local, acredita-se que a
paróquia tenha sido fundada em 1841, estando arrolados, nas folhas 39 e 40 desse mesmo livro,
os nomes de seus diversos vigários.
Entre os seus benfeitores figura em primeiro plano o padre José Alexandre de Mendonça,
que, durante 47 anos, foi o guia espiritual dos cajuruenses e a quem deve Carmo do Cajuru a
passagem dos trilhos da Rede Mineira de Viação pelo seu território, a existência de uma linda
igreja, uma usina hidrelétrica e o serviço de abastecimento de água local.
Outro nome tradicional de Carmo do Cajuru é o de Maria Taveira , mulher paralítica,
pobre, simples, porem, virtuosa que, mais ou menos em 1909, levou à localidade doentes de todo
o território nacional, atraídos pela fama de seus milagres.
Em 1854 três padres missionários de origem italiana construíram o cemitério local, obra
importantíssima, de alvenaria de pedra seca.
Gentílico: cajuruense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Carmo do Cajuru, pela lei provincial nº 1196, de
06-08-1864, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Pará (depois Pará
de Minas).
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Carmo do Cajuru,
figura no município de Itaúna.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936, 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Carmo do Cajuru, pela lei
estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembrado de Itaúna. Sede no antigo distrito de Carmo do
Cajuru. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1949.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 1039, de 12-12-1953, é criado o distrito de São José dos Salgados expovoado e anexado ao município de Carmo do Cajuru.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Carmo de Minas e São José dos Salgados.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXIV ano 1958.

