Ribeirão das Neves
Minas Gerais - MG
Histórico
Ribeirão das Neves, nos meados do século passado, era um povoado pertencente ao distrito
de Pindaré. Com o progresso natural da região, se foi desenvolvendo e posteriormente, em 1923,
elevou-se a distrito pertencente ao município de Contagem. Pelas sucessivas divisões territoriais
do Estado integrou seguidamente Betim e Pedro Leopoldo. O fator preponderante em seu
crescimento foi a instalação em suas terras da Penitenciária Agrícola de Neves, que motivou o
deslocamento de grande número de agregados, formando-se assim um povoado composto em sua
maioria de habitantes ligados, por quaisquer motivos, ao estabelecimento penal. Foi elevado à
categoria de município pela Lei n.º 1039, de dezembro de 1953. É termo da comarca de Pedro
Leopoldo, e compõe-se de dois distritos: o da sede e o de Campanhã.
Gentílico: nevense
Formação administrativa
Distrito criado com a denominação de Neves (ex-povoado), pela lei estadual nº 843, de 0709-1923, subordinado ao município de Contagem.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Neves, figura no
município Contagem.
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 distrito de Neves foi transferido do
extinto município de Contagem para constituir o novo município de Betim.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Neves, figura no
município de Betim.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Neves tomou a denominação
de Ribeirão das Neves e foi transferido do município de Betim para constituir o novo município de
Pedro Leopoldo.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Ribeirão das Neves,
figura no município de Pedro Leopoldo.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ribeirão da Neves, pela lei nº
1039, de 12-12-1953, desmembrado de Pedro Leopoldo. Sede no antigo distrito de Ribeirão das
Neves. Constituído de 2 distritos: Ribeirão das Neves e Justinópolis (ex-Campanha), desmembrado
do distrito de Pedro Leopoldo pela lei acima citado. Instalado em 01-01-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Ribeirão das Neves e Justinópolis. .
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Neves para Ribeirão das Neves, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - Volume XXVII ano 1959.

