Itanagra
Bahia - BA
Histórico
O território integrava a sesmaria da Casa da Torre, de Garcia D’Ávila. Seu povoamento
deu-se a partir de 1842, quando o capitão Manoel Dias Gonçalves, almoxarife da Casa da Torre,
ali iniciou o plantio da cana-de-açúcar.
Em razão da existência de cipós e grande quantidade de cabaceiras no local, Manoel dias
denominou de Cipó das Cabaças o povoado em formação.
Com a inauguração do primeiro engenho, em 1843, mudou-se o nome para Engenho Cipó.
Em 1863, já em franco desenvolvimento, o arraial de Engenho Cipó teve o nome alterado
para arraial do Cipó de Açu da Torre, denominação essa que perdurou até 1938, quando foi
mudada para Itanagra.
Os nativos de Itanagra são chamados de itanagrenses.
Gentílico: itanagrense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Cipó do Assú, pela lei municipal nº 54, de 10-061919, aprovada pela lei estadual nº 1329, de 26-07-1919, subordinado ao município de Mata de
São João.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral 1-IX-1920, o distrito se denomina Cipó e
permanece no município de Mata de São João.
Pelos decretos estaduais nºs 7455, de 23-06-1931 e 7479, de 08-07-1931, o município de
Mata de São João tomou a denominação de simplesmente de Mata.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito com a denominação de Cipó
Assú, figura no município de Mata (ex-Mata de São João).
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, o distrito de Cipó Assú tomou a
denominação de Itanagra o município de Mata voltou a chamar-se Mata de São João (ex-Mata).
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Itanagra (ex-Cipó Assú), figura no
município de Mata de São João.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Itanagra, pela lei estadual nº
1767, de 30-07-1962, desmembrados dos municípios de Mata de São João e Entre Rios. Sede no
antigo distrito de Itanagra. Constituído do distrito sede. Instalado em 07-04-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Cipó do Assú para Itanagra, alterado pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938.

