Congonhas do Norte
Minas Gerais - MG
Hstórico
Data do período de 1711 a 1715, época em que aportou no local uma caravana formada
por paulistas, comandada por Fernão Dias Paes Leme, e tinha como auxiliar o seu genro, Manoel
da Borba Gato. Para evitar surpresas de índios e animais ferozes, tomaram o caminho das
campinas de cima da serra da Lapa.
Como era de praxe nas bandeiras, ergueram num monte próximo, uma tosca ermida
coberta de colmo (palha de coqueiro), e aí colocaram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima
Santana.
Estabelecida assim, a Bandeira continuou sua exploração à procura de minerais, cristais,
etc. Descobriram em uma serra próxima, um veio de ouro, sendo esse o ponto de partida para o
desenvolvimento do povoado que tomou o nome de Congonhas de Cima da Serra da Lapa.
O topônimo originou-se pelo motivo de os bandeirantes terem encontrado às margens dos
rios e córregos que banhavam o local arbustos que conheciam pelo nome de Congonhas ou Mate,
e Norte, pela posição geográfica do local.
Gentílico: congonhense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Congonhas do Norte, pela lei estadual nº 2, de 1409-1891, subordinado ao município de Conceição do Sêrro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Congonha do Norte,
figura no município de Conceição do Sêrro.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920,
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o município de Conceição do Sêrro, teve sua
denominação simplificada para Conceição.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Congonhas do Norte,
figura no município de Conceição (ex-Conceição do Sêrro).
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pela lo decret-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o município de Conceição tomou o
nome de Conceição do Mato Dentro.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Congonhas do Norte, figura no
município de Conceição do Mato Dentro (ex-Conceição).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Congonhas do Norte, pela lei
estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembrado de Conceição do Mato Dentro. Sede no antigo
distrito de Congonhas do Norte. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-03-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

