São Pedro dos Ferros
Minas Gerais - MG
Histórico
Em 1849, chegaram às terras que, mais tarde, vieram a pertencer ao município, os irmãos
Silvério, Manoel e José Rodrigues Ferro, que se fixaram com suas famílias na vertente esquerda do
rio Santana. Pouco depois, cuidavam eles de separar o patrimônio de uma capela que fizeram erigir
sob a invocação de São Pedro. Em torno desta capela, que se localiza onde é hoje o cemitério local,
começaram a surgir as pequenas construções, núcleo do futuro arraial. Explica-se, assim, a origem
do povoado e do respectivo nome, homenagem aos fundadores, os irmãos Ferro, e ao orago da
capela. Em 1880, já o povoado gozava de importância suficiente para ser elevado a distrito e, em
1943, foi o antigo distrito, que pertencera sucessivamente a Ponte Nova e a Rio Casca, emancipado,
criando-se o atual município de São Pedro dos Ferros.
Gentílico: ferrense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Pedro dos Ferros, pela lei provincial nº 2569, de
03-01-1880, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Ponte Nova.
Pela lei estadual nº 556, de 30-08-1911, o distrito de São Pedro dos Ferros foi transferido de
Ponte Nova para o novo município de Rio Casca.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito São Pedro dos Ferros figura
no município de Rio Casca.
Assim permanecendo em divisões territoriais datada de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de São Pedro dos Ferros, pelo
decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, desmembrado de Rio Casca. Sede no antigo distrito de
São Pedro dos Ferros. Constituído do distrito sede. Não temos a datada de Instalação.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município 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 Águas Férreas e anexado ao
município de São Pedro dos Ferros.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos: São
Pedro dos Ferros e Águas Férreas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXVII ano 1959.

