Itaobim
Minas Gerais - MG
Histórico
A extensa região do norte de Minas onde se localiza o município de Itaobim teria sido
habitada, primitivamente, por diversas tribos índigenas, entre as quais, os Botucudos e os Trococós,
com presenças assinaladas no território do município de Aracuaí, cédula mater de onde se criaram
várias comunas. Particularmente com relação a história da fundação de Itaobim pouco, ou quase
nada se sabe, uma vez que as enchentes de 1928 e 1930, em Araçuaí, destruíram todos os registros
históricos sem deixar quaisquer vestígios. Apenas o Cartório do Registro Civil tem elementos
atestando que o distrito, com o nome de São Roque, foi criado em 1912. A povoação teria sido
fundada na segunda metade do século passado, as margens do rio Jequitinhonha.
A localização ribeirinha do núcleo que se formou, deu-lhe condições de ser usado como
porto fluvial pelo qual chegavam e saiam mercadorias em embarcações de pequeno porte como
canoas e outras. O Jequitinhonha é considerado, muito logicamente, como o responsável pelo
desbravamento e ocupação do solo itaobinhense secundado pela
fertilidade das terras, propícias às lavouras e pastoreio itaobinhense secundado pela fertilidade das
terra, propícias às lavouras e pastoreio do gado. Com o advento das rodovias BR-116, MG-2, Belo
Horizonte- Santo da Divisa, o desenvolvimento se acentuou passando a comunidade a contar com
três vias de escoamento de suas produções. Em 1962 era criado o município coroando o esforço e
empenho da população em prol da grandeza de Itaobim.
Inicialmente o lugar chamava-se São Roque. Posteriormente, como havia nas
cercanias da cidade uma serra formada de pedras com tonalidade verde, os munícipes escolheram
para seu topônimo o vocábulo indígena Itaobim: Ita = pedra + obim = verde.
Gentílico: itaobinhense
Formação Administrativa
Distrito com a denominação de São Roque, pela Lei estadual nº 556, de 30-08-1911,
subordinado ao município de Arussaí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São Roque, figura no
município de Arussaí.
Assim permanecendo nos quadro do Recenseamento Geral de 1-IX-1920.
Pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de São Roque passou a denominar-se
Itaobim.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Itaobim, figura no
município de Arassuaí.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo Decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, o distrito de Itaobim deixa de pertencer ao
município de Arassuaí para ser anexado ao novo município de Medina.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Itaobim, figura no município de
Medina.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Itaobim, pela Lei estadual nº 2764,
de 30-12-1962, desmembrado de Medina. Sede no antigo distrito de Itaobim. 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.

