Esmeraldas
Minas Gerais - MG
Histórico
Diz a tradição que em fins do século XVII, quando três rapazes, procedentes de São Paulo –
os irmãos Coelho – Transitavam por certo trecho da estrada que ligava Pitangui a Sabará, foram
irresistivelmente atraídos pela beleza panorâmica daquela região e pela amenidade de seu clima,
resolvendo, por isso mesmo, ali permanecer, para se dedicarem à agricultura.
Dentre os primeiros Habitantes da povoação, destaca-se a figura do alferes Miguel da Silva
Fernandes, a quem se atribuem os mais relevantes serviços prestados ao nascente povoado.
As primeiras edificações surgiram na fazenda “Dona Izabel”, onde se erguem uma igreja sob
a invocação de Santa Quitéria, cuja imagem e altar foram trazidos de Portugal pelos irmãos Coelho,
e ainda hoje podem ser vistos na Matriz de Esmeraldas.
Gentílico: esmeraldense
Formação Administrativa
Distrito criado com denominação de Santa Quitéria, pelo decreto de 14-07-1832, e lei
estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Sabará.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Santa Quitéria, pela lei estadual nº 319,
de 16-09-1901, desmembrado de Sabará. Sede no antigo distrito de Santa Quitéria. Constituído de 2
distritos: Santa Quitéria e Capela Nova do Betim. Instalado em 02-01-1902.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída de 2 distritos: Santa
Quitéria e Capela Nova do Betim.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Capela Nova Betim teve sua
denominação simplificada para Capela Nova. Pela mesma lei é criado o distrito de Betim com
território desmembrado do distrito de Capela Nova e anexado ao município de Santa Quitéria.
Elevado à condição de cidade coma denominação de Santa Quitéria, pela lei estadual nº 893,
de 10-09-1925.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 3 distritos:
Santa Quitéria, Betim e Capela Nova.
Assim permanecendo em divisão territorial de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei nº 148, de 12-12-1938, é criado o distrito de Melo Viana com território dos
distritos de Buriti e Fortuna do município de Sete Lagoas e anexado ao município de Santa
Quitéria. Pela mesma lei desmembra do município de Santa Quitéria o distrito de Betim. Elevado á
categoria de município com área do extinto distrito de Capela Nova.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 2
distritos: Santa Quitéria e Melo Viana.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o município de Santa Quitéria passou a
denominar-se Esmeraldas. Pelo mesmo decreto o município já denominado esmeraldas adquiriu do
município de Sete Lagoas o distrito de Andiroba.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Esmeraldas, Andiroba e Melo Viana.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - Volume XXV ano 1959.

