Natércia
Minas Gerais - MG
Histórico
O território do município foi habitado, primitivamente, pelos índios “Puris-Coroados”.
Posteriormente, as célebres bandeiras paulistas se encarregaram do desbravamento da região, na ânsia
de descobrir ouro, dando-se a fundação mineral araiai, atribuída a Pedro de Alcântara Pereira.
Predominava o império do ouro e pedras preciosas atraindo novos moradores, os primeiros,
entre os quais a história registrou José da Silva Passos, José Higino Pereira da Silva, Carlos Firmino de
Magalhães, Capitão Faustino de Alcântara Pereira, Manoel Severino Paiva e Cônego Antônio Carlos
Evêncio da Silveira, que contribuíram suas casas voltando-se, mais tarde, à exploração agropecuária de
subsistência. Anteriormente a 1882, o fundador, Pedro Alcântara, fez doação de terrenos para
construção da capela, do cemitério e de algumas moradias, consolidando-se a formação do povoado de
Santa Catarina.
O topônimo inicial, Santa Catarina, originou-se da ereção da primeira capela em louvor à Santa
do mesmo nome. O atual, Natércia, foi escolhido por ser o anagrama de Catarina (Caterine, no
português antigo).
Gentílico: naterciano
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santa Catarina, por alvará de 09-05-1822, e estadual nº
2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Santa Rita do Sapucaí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Santa Catarina, figura no
município de Santa Rita do Sapucaí.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Catarina, pela lei estadual nº
843, de 07-09-1923, desmembrado de Santa Rita do Sapucaí. Sede no antigo distrito de Santa Catarina.
Constituído de 2 distritos: Santa Catarina e Conceição das Pedra, ambos desmembrados de Santa Rita
do Sapucaí. Instalado em 20-07-1924.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2 distritos:
Santa Catarina e Conceição da Pedra.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Pela lei nº 1039, de 12-12-1953, o município de Santa Catarina passou a denominar-se
Natércia.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 2 distritos: Natércia e
Conceição da Pedra.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Natércia o distrito de
Conceição da Pedra. Elevado á categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial data de 2007.
Alteração toponímica municipal
Santa Catarina para Natércia, alterado pela lei nº 1039, de 12-12-1953.

