Santa Maria de Itabira
Minas Gerais - MG
Histórico
A fundação de Santa Maria do Itabira remonta à época das explorações auríferas.
Com seu primeiro Cartório de Paz instalado em 4 de maio de 1843, teve, em início,
vida modesta, destacando-se, entretanto, entre as suas co-irmãs, pela riqueza do território e
operosidade de seus filhos. No liminar de sua fundação, não se recomendava muito pelo
clima, quando grassavam mesmo febres de mau caráter.
Provém o seu nome da denominação de primitiva capela, erigida sob a invocação da
Virgem Santíssima. Outra versão, no entanto, atribui a razão do topônimo ao fazendeiro
Francisco de Paula e Silva Santa Maria, filho da localidade, que ali residiu por longos anos.
Integrando o município de Itabira até 31 de dezembro de 1943, desmembrou-se dele
para constituir o novo município de Santa Maria de Itabira. Atualmente conta com os
seguintes núcleos de população: Córrego da Lapa, São Pedro, Chaves, Paneleiros, Barro
Preto, Morro Escuro, Jardim, Baú, Lopes, Santana do Rio Preto, Vazes, Cuité e Tatu.
Foi seu primeiro Prefeito o médico Dr. José Inocêncio da Costa Junior, bastante
radicado na cidade e que integrou a comissão pró elevado do distrito à cidade, e composta que
foi dos seguintes nomes: Francisco Samuel da Costa Lage, Cícero Pires, Ernesto Procópio
Duarte, João Batista Carneiro Pires e Sávio Moreira Guerra.
A iluminação elétrica foi inaugurada em 1923. Possui 1 grupo escolar na cidade,
instalado em fevereiro daquele ano, outro no distrito de Passabém, uma Escola Reunida em
Itambé, uma Escola Isolada em Itauninha e diversas escolas rurais pertencentes ao governo
municipal.
Gentílico: santa-mariense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santa Maria, pela lei provincial nº 1758, 01-041871, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Itabira.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Santa Maria, figura no
município de Itabira. .
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 de Santa Maria tomou a
denominação de Santa Maria de Itabira.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Santa Maria de
Itabira (ex-Santa Maria), figura no município de Itabira.
Elevado à categoria município com a denominação de Presidente Vargas (ex-Santa
Maria de Itabira), pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, desmembrado dos
municípios de Itabira, Conceição do Mato Dentro (ex-Conceição) e Ferros. Sede no antigo
distrito de Santa Maria de Itabira. Constituído de 4 distritos: Santa Maria de Itabira, Itacuru
(ex-Iambé), Itauninha e Passabém, o terceiro desmembrado do município Ferros e o ultimo
desmembrado do município de Conceição do Mato Dentro. Não temos a data de instalação.
Pelo decreto-lei estadual nº 2430, de 05-03-1947, o município de Presidente Vargas
Voltou a denominar-se Santa Maria de Itabira.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 4
distritos: Santa Maria de Itabira (ex-Presidente Vargas), Itacuru, Itauninha e Passabém.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Pela lei nº 1039, de 12-12-1953, o distrito de Itacuru passou a denominar-se Itambé do
Mato Dentro.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 4 distritos:
Santa

Maria de Itabira, Itambé de Mato Dentro (ex-Itacuru), Itauninha e Passabém.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Santa Maria de
Itabira os distritos de Itambé de Mato Dentro e Passabém elevandos-os à categoria de
município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Santa Maria de Itabira e Itauninha.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Santa Maria para Santa Maria de Itabira, alterado pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-121938.
Santa Maria de Itabira para Presidente Vargas, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1048, de
3112-1943.
Alteração toponímica municipal
Presidente Vargas para Santa Maria de Itabira, alterado pelo decreto-lei estadual 2430, de 01031947.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXVII Ano 1959.

