Icapuí
Ceará - CE
Histórico
A história de Icapuí é muito especial.Começa quando era apenas uma pequena vila, chamada
Caiçara, que significa cerca de galhos, que protegia as tribos dos índios.
Em 30 de dezembro de 1943, passou a se chamar Icapuí, corruptela da palavra “Igarapuí” que
significa coisa ligeira. A palavra Icapuí, como é chamada hoje, tem o significado de Canoa Veloz.
No começo Icapuí tinha poucos habitantes. Depois, com o passar dos tempos, a população
aumentou e aconteceu a primeira tentativa de torná-Ia município, através de Orlando Rebouças e
Marcondes de Oliveira, em 1957, o que não foi possível, devido às forças políticas que eram
contrárias ao movimento.
Vinte e sete anos após a primeira tentativa, um grupo de icapuienses sob a liderança de José
Aírton Félix Cirilo da Silva e com o apoio da comunidade, conseguiu tomar Icapuí, município,
desmembrando-o política e administrativamente de Aracati, a partir de 22 de janeiro de 1984.
A sua independência política aconteceu através de plebiscito, quando a população decidiu ser
essa a melhor alternativa a ser tomada. Logo após a resposta afirmativa, foi escolhido o representante
do povo para administrar o município, sendo o baluarte José Aírton Félix Cirilo da Silva.
As famílias de Icapuí são em média formadas por 6 pessoas, e em sua grande maioria, tem o
pai pescador e a mãe artesã. São em geral religiosas, predominando o catolicismo e o protestantismo
enquanto religiões. Nota-se que estas famílias possuem uma forte inclinação para a organização
popular participando quase sempre de associações e grupos comunitários. As moradias do município
detêm uma arquitetura própria, onde as casas mais antigas apresentam em sua grande maioria
alpendres e são construídas de taipa.
Eram assim construídas no passado (com alpendres dos quatro lados) para abrigar os viajantes
e retirantes que faziam o trajeto por dentro do município. Porém, em tempos mais recentes, Icapuí
tem ganho reconhecimento até mesmo fora das fronteiras nacionais devido a atenção e importância
que se tem dado a educação e a saúde. Estas áreas têm sido discutidas junto com a população, em
todas as comunidades, como direito a cidadania.
Icapuí pode se regozijar atualmente por ter todas as suas crianças na escola.Outra
preocupação do município é o nível de qualidade da educação, por isso é feito convênios com outros
órgãos, que podem oferecer know how, como UFC, UECE, etc. Na área da saúde são 10 postos que
prestam atendimento à população e um hospital municipal com plantão de 24 horas. Aqui a
mortalidade infantil tem os menores índices: 12 por mil nascidos vivos
Até mesmo atividades tão naturalmente potenciais como o TURISMO, precisam estar sempre
dentro dos padrões de preservação e cuidados ambientais. Para isso um Conselho Municipal de
Turismo existe prá controlar, normatizar e fiscalizar as obras de impacto turístico. Com a
participação popular e dentro da filosofia de respeito ecológico.
Com um trabalho sério de compromisso com o futuro, Icapuí parte em direção a um
desenvolvimento pautado no respeito ao cidadão e ao seu meio ambiente. Desenvolve uma
administração de cunho profundamente democrático embasada na participação popular.
O respeito à vontade pública e a representatividade do cidadão na sociedade formam o
alicerce desta gestão que, com o seu caráter inovador vêm ganhando reconhecimento popular e
político nas esferas estadual, nacional e até mesmo internacional.
Gentílico: icapuiense
Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Caiçara, pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938,
com terras desmembradas do distrito de Areias, subordinado ao município de Aracati.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Caiçara figura no
município de Aracati.
Pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943, o distrito de Caiçara passou a denominarse Icapuí.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito já denominado Icapuí
figura no município de Aracati.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Icapuí permanece no município de
Aracati.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-1955.
Elevado à categoria de município com a denominação de Icapuí, pela lei estadual nº 4461, 1501-1959, desmembrado de Aracati. Sede no antigo distrito de Icapuí. Constituído de 3 distritos:
Icapuí, Cuipiranga e Ibicuitaba.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos: Icapuí,
Cuipiranga e Ibicuitaba.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, o município de Icapuí é extinto, sendo seu território
anexado ao nunicípio de Aracati.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o distrito de Icapuí, figura no município de
Aracati.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1983.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Icapuí, pela lei
estadual nº 11003, de 15-01-1985, desmembrado de Aracati. Sede no antigo distrito de Icapuí.
Constituído de 3 distritos: Icapuí, Ibicuitaba e Manibu (ex-Cuipiranga). Instalado em 01-01-1986.
Sob a mesma lei acima citado o distrito de Cuipiranga passou a denominar-se Manibu.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 3 distritos: Icapuí,
Ibicuitaba e Manibu.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Caiçara para Icapuí, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943.

