Mimoso do Sul
Espiríto Santo
Histórico
O município surgiu de uma sesmaria, antes pertencente aos jesuítas expulsos estes,
foram as terras arrematadas em haste pública por Antônio Pereira da Silva Viana, no ano de
1776.
Os povoadores vieram dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, fixando-se na
localidade denominada Limeira, no atual, distrito de Dona América. Disto resultou apreciável
desenvolvimento da região, com importante porto fluvial, cujo movimento só veio a decair com
o advento da estrada de ferro. A fertilidade do solo atraia novos desbravamentos, que se foram
fixando em outros pontos deram inicio a cultura do café.
Em 1852, por iniciativa de Manoel Joaquim Pereira, surgiu a povoação de São Pedro, que
veio a ser sede do município durante muitos anos. No local de Fazenda Mimoso, foi fundado, em
1858, pelo capitão Ferreira da Silva, o povoado de Mimoso, origem da atual cidade
São Pedro sede municipal, com o nome de São Pedro de Itabapoana, até 1930, quando a
mesma foi transferida para Mimoso do Sul
Distrito de São Pedro de Itabapoana deve sua criação ao decreto provincial nº 4, de 26-111863. O município com território desmembrado de de Cachoeiro de Itapemirim, foi criado com a
denominação de São Pedro de Itabapoana, pela lei provincial nº 1 de 19-07-1887.
Gentílico: mimosense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Pedro de Itabapoana, por decreto provincial
nº 04, de 26-11-1863, subordinado ao município de Cachoeiro de Itapemirim.
Elevado à categoria de vila com a denominação de São Pedro de Itabapoana, pela lei
provincial nº 1, de 29-07-1887, desmembrado de Cachoeira de Itapemirim. Sede na
povoação de São Pedro de Itabapoana. Constituído do distrito sede. Instalado em 20-111890.
Elevado à categoria de cidade com a denominação de Monjardim, pelo decreto nº 103,
de 05-06-1890.
Restabelecida a denominação de São Pedro de Itabapoana, pelo decreto de 01-031892.
Pela lei nº 1726, de 03-01-1930, foi anexado ao município de São Pedro de Itabapoana
o antigo município de Ponte de Itabapoana. Teve sua sede transferida para a povoação de
Mimoso.
Pelos decretos estaduais nº 113, de 26-11-1930, e nº 3468, de 17- 03-1933, o
município de São Pedro de Itabapoana tomou a denominação de João Pessoa.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 9
distritos: João Pessoa, Barra Alegre, Boa Vista, Conceição do Muqui, São Pedro de
Itabapoana, São José dos Torres, Santo Antônio do Muqui, Ponte de Itabapoana e Dona
América.
Pelo decreto-lei estadual nº 15177, de 31-12-1943, o município de João Pessoa passou
a denominar-se Mimoso do Sul. Sob o mesmo decreto o distrito de Boa Vista a denominar-se
Apiacá.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de
9 distritos Mimoso do Sul, Apiacá (ex-Boa Vista), Conceição de Muquí, Dona América, Iuru

(ex-Barra Alegre), Ponte de Itabapoana, Santo Antônio do Muquí, São José das Torres e São
Pedro de Itabapaona.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 9 distritos:
Mimoso do Sul, Apiacá, Conceição do Muquí, Dona América, Iuru, Ponte de Itabapoana,
Santo Antônio do Muquí, São José das Torres e São Pedro de Itabapoana.
Pela lei estadual nº 1405, de 26-08-1958, desmembra do município de Mimoso do Sul
os distritos de Apiacá e Iuru, para constituir o novo município de Apiacá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município de constituído de 7 distritos:
Mimoso do Sul, Conceição do Muquí, Dona América, Ponte de Itabapoana, Santo Antônio
do Muquí, São José das Torres e São Pedro de Itabapoana.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Alterações Toponímicas Municipais
São Pedro de Itabapoana para Monjardim, alterado pelo decreto nº 103, de 05-06-1890.
Monjardim para São Pedro de Itabapoana, alterado pelo decreto 01-01-1892.
São Pedro de Itabapoana para João Pessoa, alterado por decretos estaduais nº 113, de 26-111930 e nº 3468, de 17-03-1933.
João Pessoa para Mimoso do Sul, alterado pelo decreto estadual nº 15177, de 31-12-1943.

