Serra
Espírito Santo - ES
Histórico
A colonização das terras, onde se desenvolveu o município teve início em meados do
século XVI, quando o Padre Brás Lourenço, em missão de catequese, penetrouna região,
povoada pelos índios goitacás. Fundou, ao pé do monte Mestre Álvaro, a aldeia de Conceição,
onde se situa a sede municipal. No mesmo local, foi erigida Igreja, dedicada a Nossa Senhora
da Conceição.
A freguesia e o distrito foram criados em 1752.
O município, com a denominação de Serra e território desmembrado de Vitória, data de 1833.
O topônimo está relacionado à origem da cidade, localizada ao pé da serra ou domonte Mestre
Álvaro.
Gentílico: serrano
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Serra, por carta Regia de 24-05-1752.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Serra, pela resolução do conselho do
governo de 02-04-1833, desmembrado de Vitória. Sede na antiga vila de Serra. Constituído do
distrito sede. Instalado em 18-08-1833.
Elevada à condição de cidade com a denominação de Serra, pela lei provincial nº 06 de
06-11-1875.
Em divisão administrativa referente ano de 1911, o município é constituído de distrito
sede.
Pela lei estadual nº 1304, de 30-12-1921, é criado o distrito de Itapocú e anexado ao
município de Serra.
Em divisão administrativa referente ano de 1933, o município é constituído de 2
distritos: Serra e Itapocú.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 9941, de 11-11-1938, Serra adquiriu do município de
Fundão o distrito de Nova Almeida.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: Serra, Itapocú e Nova Almeida. .
Pelo decreto-lei estadual nº 15177, de 31-12-1943, Serra, adquiriu os distritos de
Carapina e Queimado, do município de Vitória. Sob o mesmo decreto acima citado o distrito
de Itapocú passou a denominar-se Calogi.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos:
Serra, Calogi (ex-Itapocú), Carapina, Nova Almeida e Queimado.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

