Alterosa
Minas Gerais - MG
Histórico
Por volta do ano de 1700, foi fundada sob o nome de São Joaquim da Serra a atual cidade
de Alterosa, sendo considerado seu principal fundador José Rodrigues Moreira, de nacionalidade
portuguesa, que a esse tempo, adquirira algumas propriedades dos habitantes do lugar e ali
levantara uma capela para pratica de atos religiosos e construíra uma casa que servia de
alojamento aos tropeiros que faziam pousada em sua fazenda. Com o passar dos tempos e a
intensificação de tais movimentos, originou-se a povoação.
Surgiram, mais tarde, novos povoadores, em sua maioria brasileiros e portugueses, cuja
procedência ao que se sabe era o Distrito de Luminares, município de Lavras.
Gentílico: alterosense
Formação Administrativa
Distrito criado com denominação de Serra Negra, pela lei provincial nº 497, de 28-061850, e por lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Caldas.
Pela lei nº 1090, de 07-10-1860, o distrito de Serra Negra deixa de pertencer ao município
de Caldas para ser anexado ao de Alfenas.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Serra Negra figura no
município de Alfenas.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o distrito aparece com a
denominação de São Joaquim da Serra Negra.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de São Joaquim da Serra Negra voltou a
denominar-se Serra Negra
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Serra Negra figura no
município de Alfenas.
Assim permanecendo em divisão territorial de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Serra Negra, pelo decreto-lei nº
148, de 17-12-1938, desmembrado de Alfenas. Sede no antigo distrito Serra Negra. Constituído
do distrito sede.
Pelo decreto-lei nº 1058, de 31-12-1943, o município e o distrito de Serra Negra passou a
denominar-se Alterosa.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município já denominado Alterosa é
constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, é criado o distrito de Divino Espírito Santo e
anexado ao município de Alterosa.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 2 distritos: Alterosa
e Divino Espírito Santo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Serra Negra para Alterosa, alterado pelo decreto-lei nº 1058, de 31-12-1943.
Alterações toponímicas distritais
Serra Negra para São Joaquim da Serra Negra, alterado em I-IX-1920.
São Joaquim da Serra Negra para simplesmente Serra Negra, alterado pela lei estadual nº 843, de
07-09-1923.

Transferência distrital
Pela lei n 1090, de 07-10-1860, transfere o distrito de Serra Negra do município de Caldas para o
de Alfenas.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXIV ano 1958.

