Itaúna
Minas Gerais - MG
Histórico
Segundo o historiador João Dornas Filho, autor do volume “Itaúna contribuição para a
história do município”, de onde se extraiu a maioria dessas notas, teriam sido os primeiros
habitantes de Santana de São João Acima, hoje Itaúna (Ita-pedra, uma-negra) o português
Antônio Gonçalves da Guia e sua família.
Pertenceu a localidade, durante muito tempo, aos municípios de Pitangui, Bonfim e Pará
de Minas. Sendo em seus primórdios grande centro de agricultura e pecuária, abastecendo as
zonas de mineração à época das Bandeiras. Eram tão intensas as atividades nas grandes fazendas
que, ao ser decretada a Lei Áurea, lá foram libertados cerca de 1 000 escravos.
Ao tempo de sua subordinação a Itaúna, era a localidade, hoje denominada cidade de
Itaguara, habitada por índios da tribo cataguás. Em 1675, o conhecido sertanista Lourenço
Castanho Taques travou luta sanguinolenta com aqueles bugres, vencendo-os e escravizando-os.
Daí a origem dos topônimos Itaúna e Itatiauçu, provindos do idioma indígena.
Teve início na localidade um notável surto de progresso industrial, desde a instalação em 1891, da
Cia. De Tecidos Santanense, seguida pela Cia. Industrial Itaunense, em 1913 e, mais tarde, diversos
outros estabelecimentos industriais.
Gentílico: itaunense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santana do São João Acima, pela Lei provincial
nº 209, de 07-04-1841, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Itaúna, pela Lei estadual nº 319, de 1609-1901, desmembrada dos municípios Bonfim e Pará de Minas. Sede na antiga povoação de
Santana do São João Acima. Constituído do distrito sede. Instalado em 02-01-1902.
Pela Lei municipal nº 9, de 15-04-1902, é criado o distrito de Serra Azul e anexado ao
município de Itaúna.
Em divisão administrativa referente ao ano 1911, a vila é constituída de 5 distritos:Itaúna,
Carmo do Cajuru desmembrado do município Pará de Minas, Conquista e Itatiaiussu
desmembrados do município de Bonfim e Serra Azul.
Elevado á condição de cidade com a denominação de Itaúna, pela Lei estadual nº 663, de
18-09-1915.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município é constituído
de 5 distritos: Itaúna, Carmo do Cajuru, Conquista, Itatiaiussu e Serra Azul.
Pela Lei estadual nº 07-09-1923, o distrito de Conquista passou a chamar-se Itaguara.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 5
distritos: Itaúna, Carmo do Cajuru, Itaguara (ex-Conquista), Itatiaiussu e Serra Azul.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo Decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembra do município de Itaúna o
distrito de Serra Azul, para formar o novo município de Mateus Leme.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Itaúna, Carmo do Cajuru, Itaguara e Itatiaiussu.
Pelo Decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, desmembra do município de Itaúna o
distrito de Itaguara. Elevado à categoria de município.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 3
distritos: Itaúna, Carmo do Cajuru e Itatiaiussu.
Pela Lei estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembra do município de Itaúna o distrito de
Carmo do Cajuru. Elevado à categoria de município. Pela mesma lei o distrito de Itatiaiussu
passou a grafar Itatiaiuçu.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 2 distritos:
Itaúna e Itatiaiuçu (ex-Itatiaiussu).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela Lei nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Itaúna o distrito de
Itatiaiuçu. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Santana do Rio São João acima para Itaúna, alterado pela Lei nº 319, de 16-09-1901.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, volume XXV, 1959.

