Coluna
Minas Gerais - MG
Histórico
Data do ano de 1885 a doação de uma área de terreno, medindo aproximadamente
280?, para aí se edificar um povoado que recebeu o nome de Santo Antônio da Coluna.
Os doadores foram Manoel Gonçalves Prudente (também conhecido pelo nome de
Manoel Pena) e sua mulher D. Delfina Maria da Conceição.
No mesmo ano de 1885, no dia 15 de agosto, em visita pastoral, o bispo D. João
Antônio dos Santos benzeu, no terreno doado, um cruzeiro em lugar do qual, mais tarde, foi
erigida a igreja matriz que ocupa, hoje, o ponto central da cidade.
Em 1888, três anos após, portanto, foi iniciado o desbravamento da mata na gleba
doada, para início das construções; as primeiras edificações tiveram início no ano de 1889,
sendo, Manoel Gonçalves Prudente, Herculano da Silva Tôrres, Joaquim Marques da
Fonseca, Teófilo Pereira de Oliveira e Joaquim Gomes de Oliveira os primeiros moradores da
localidade.
Em 1890, a povoação, já desenvolvida, foi elevada a Distrito Policial, subordinado ao
município de São João Batista de Minas Novas, elevado também, no mesmo ano, a Distrito de
Paz.
A primeira escola de ensino primário foi criada em 1892 e instalada em 1893.
O topônimo Coluna, atribuído em 1953, originou-se de uma serra existente no
município.
Gentílico: colunense
Formação administrativa
Distrito criado com a denominação de Santo Antônio da Coluna, pelo decreto estadual
nº 192, de 20-09-1890, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de
Peçanha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Santo Antônio da
Coluna, figura no município de Peçanha.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, distrito de Santo Antônio da Coluna tomou a
denominação de Coluna e foi transferido do município de Peçanha para São João Evangelista.
Por efeito da lei citado.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Coluna (ex-Santo
Antônio da Coluna), figura no município de São João Evangelista.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Coluna adquiriu parte
do distrito de São José do Jacuri, no município de Peçanha.
No quadro fixado para vigorara no período de 1944-1948, o distrito de Coluna, figura
município de São João Evangelista.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município pela lei estadual nº 1039, de 12-12-1953,
desmembrado de São João Evangelista. Sede no antigo distrito de Coluna. Constituído do
distrito sede. Instalado em 01-01-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital

Santo Antônio da Coluna para simplesmente Coluna, alterado pela lei estadual nº 843, de 0709-1923.
Transferência distrital
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, transfere o distrito de Santo Antônio da Coluna do
município de Peçanha para São João Evangelista.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros Volume XXIV ano 1958.

