Hidrolândia
Ceará - CE
Histórico
Era povoado do município de Santa Quitéria com a denominação de Cajazeiras e mais
tarde Cajazeiras do Timbó, criado pela lei nº 2005, de 06 de outubro de 1882. É elevado à
categoria do Timbó, criado pela lei nº 2005, de 06 de outubro de 1882. É elevado à categoria de
município pelo decreto lei nº 3995, de 27 de dezembro de 1957, sendo instalado em 07 de junho
de 1958 e tomando a designação do rio que o corta, o Batoque, afluente do Macacos, estre
tributário do Acaraú. O decreto lei nº 1114, de 30 de dezembro de 1943, deu-lhe esse nome,
mudado para o atual pela lei 8299, de 05 de novembro de 1965, publicada no Diário Oficial do
Governo do Estado, edição do dia 29 do mesmo mês.
Lexicamente, Batoque é folha grossa com que se tapa o orifício da parte superior da pipa
ou tonel; ou ainda, pequena peça de madeira roliça, usada pelos índios, como adorno, no lábio
inferior. O topônimo atual, de formação erudita, foi adotado pela lei nº 8296, de 25 de novembro
de 1965, tendo como objetivo lembrar a presença na região de águas medicinais magnesianas e
sulfurosas e objetivo de grande afluência de pessoas interessadas na cura, por meio delas, de
doenças sérias. A mudança do topônimo fez-se com movimentada solenidade na sede do
município, do dia 05 de dezembro do referido ano de 1965.
Credita-se autonomia do municípios aos esforços de Abdoral Timbó e do Deputado
Federal José Haroldo Magalhães Martins. O seu primeiro prefeito foi Pedro Correia Filho. A
igreja local foi construída por Antônio de Paiva e tem com orago pelos o irmãos Luís, João e
Antônio Ferreira de Sousa. Grande parte do município, notadamente no seus limites norte, é
favorecida pelo o grande açude público Araras, construído em 1958, com capacidade pra
armazenar 1.000.000.000 m de água cuja barragem com a extensão de 250 metros está localizada
no vizinho município de Reriutaba. Quando ainda com o nome de Cajazeiras, passou, em virtude
do Ato de 23 de setembro de 1903, a integrar o novo município de Entre – Rios, criado pelo dec.
nº 52, de 29 de agosto de 1890, o qual foi extinto pela lei nº 1794, de 09 de outubro de 1920,
voltando o distrito ao seu estado primitivo, isto é passando a pertencer novamente ao município
de Santa Quitéria.
Origem do Topônimo: Originário do Rio de mesmo nome.
Gentílico: hidrolândiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Cajazeiras, pela lei provincial nº 2005, de 06-091882, e por ato estadual de 23-09-1903. Subordinado ao município de Entre Rios.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Cajazeiras, figura no
município de Entre Rios.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Cajazeiras, aparece no
município de Santa Quitéria, pois o município de Entre Rios foi extinto.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943, o distrito de Cajazeiras passou a
denominar-se Batoque.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município já denominado Batoque figura
no município de Santa Quitéria.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Elevado à categoria de município com a denominação de Batoque, pelas lei estadual nº
3995, de 27-10-1957, desmembrado de Santa Quitéria e Ipu. Sede no antigo distrito de Batoque.
Constituído de 2 distritos: Batoque e Irajá. Desmembrado de Ipu. Instalado em 07-06-1958.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Batoque e Irajá.

Pela lei estadual nº 6688, de 18-10-1963, desmembra do município de Batoque o distrito
de Irajá. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 6816, de 04-12-1963, é criado o distrito de Betânia e anexado ao
município de Batoque.
Pela lei estadual nº 7400, de 31-12-1963, é criado o distrito de Conceição e anexado ao
município de Batoque.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Batoque, Betânia e Conceição.
Pela lei estadual nº 8299, de 25-11-1965, o município de Batoque passou a denominar-se
Hidrolândia.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, o município já denominado Hidrolândia
adquiriu o extinto município de Irajá, pois o mesmo foi criado e não instalado.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 4 distritos:
Hidrolândia, Batetânia, Conceição e Irajá.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
Cajazeiras para Batoque, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943.
Batoque para Hidrolândia, alterado pela lei estadual nº 8299, de 25-11-1965.

