Baixio
Ceará - CE
Histórico
Existia uma fazenda situada no município de Umari que a partir de 1922 veio a ser tornar
núcleo mais populoso em virtude da construção do ramal da estrada de ferro da RVC. A lei nº
1794 suprimiu o município de Umari e o decreto nº 193, de 20 de maio de 1931 o restaurou com
o nome Baixio, sendo sua sede transferida para a povoação de Baixio no ano seguinte. Efetivouse a mudança, em obediência ao disposto no decreto nº 650, de 30 de junho de 1932, sendo o
povoado erigido em vila. A vila e o município passaram a ter o mesmo topônimo: Baixio.
Gentílico: baixiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Umari, pelo ato provincial de 19-06-1860, e lei
provincial nº 1686, de 02-09-1875.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Umari, pela lei provincial nº 2046, de
12-11-1883, desmembrado de Lavras. Sede no núcleo de Umari.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída do distrito sede.
No quadro de apuração do Recenseamento Geral de I-IX-1920, o município aparece
constituído de 3 distritos: Baixio, Alagoinha, Olho d Água.
Pela lei estadual nº 1794, de 09-10-1920, a vila de Umari foi extinta, sendo seu território
anexado ao município Lavras.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Baixio, pela lei
estadual nº 193, de 20-05-1931, desmembrado de Lavras. Sede no núcleo de Umari. Constituído
do distrito sede.
Pelo decreto nº 650, de 30-06-1932, transfere a sede do núcleo de Umari para Baixio.
Pelo decreto estadual nº 1156, de 04-12-1933, Baixio adquiriu o distrito de Ouro Branco
do município de Lavras.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 5
distritos: Baixio, Alagoinha, Olho d Água, Ouro Branco e Umari.
Pelo decreto estadual nº 135, de 20-09-1935, desmembra do município de Baixio o
distrito de Ouro Branco voltando a pertencer ao município de Lavras.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 4 distritos: Baixio, Alagoinha, Olho d Água e Umari.
Pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938, o distrito de Olho d`Água passou a
denominar-se Felizardo.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Baixio, Alagoinha, Felizardo (ex-Olho d`Água) e Umari.
Pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943, o distrito de Alagoinha passou a
denominar-se e Ipaumirim.
Pela lei estadual nº 2116, de 12-12-1953, o município de Baixio, teve sua sede transferida
para o distrito de Ipaurmirim.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Baixio, pela lei
estadual nº 3338, de 15-09-1956, desmembrado do Ipaumirim. Sede no antigo distrito de Baixio.
Constituído do distrito sede. Instalado em 22-10-1956.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
.
Alteração toponímica municipal
Umari para Baixio, alterado pelo decreto estadual nº 193, de 20-05-1931.

