Icó
Ceará - CE
Histórico
No início do século XVIII, as tribos indígenas que habitavam a região se opuseram
tenazmente ao elemento colonizador. Entre as serras do Pereiro e os vastos sertões do Cedro, o
capitão-mor Gabriel da Silva Lago fêz erguer uma paliçada para defender os moradores da ribeira do
rio Salgado, surgindo ali o arraial Novo, hoje cidade de Icó. Após lutas sangrentas entre sesmeiros,
colonizadores e indígenas, o Padre João de Matos Serra, prefeito das Missões, obteve pacificação. O
povoamento e o desenvolvimento da região muito ficaram devendo às famílias Monte e Feitosa, que
desfrutavam então de grande prestígio e dominavam vastas áreas do território. A capela de Nossa
Senhora do Ó, padroeira do povoado, foi erguida por Francisco Monte, em meados do século XVIII.
Origem do Topônimo: Nome de uma tribo Tapuia que que habitava o território
compreendido entre os Rio Jaguaribe e o Peixe.
Gentílico: icoense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de vila com a denominação de Arraial da Ribeira dos Icós, por ordem
régia de 20-10-1736. Sede na vila de Arraial da Ribeira dos Icós. Instalado em 02-03-1738.
Distrito criado com a denominação de Arraial da Ribeira dos Icós, por provisão de 06-041764.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Icós, pela lei provincial nº 244, de 2510-1842.
Pelas leis estaduais nº 929, de 06-08-1860, e 1128, de 21-11-1864, é criado o distrito de
Beberibe e anexado ao município de Icó.
Pelo decreto nº 3, de 10-04-1893, é criado o distrito da Conceição e anexado ao município de
Icó.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos:
Icó, Bebedouro e Conceição.
Pelo decreto estad nº 1156, de 40-12-1933, são criados os distritos de Água Fria, Lima
Campos, Orós e Santa Maria e anexado ao município de Icó.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 7 distritos:
Icó, Bebedouro, Conceição, Água Fria, Lima Campos, Orós e Santa Maria.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938, o distrito de Bebedouro passou a denominar-se
Bonfim e o distrito de Santa Maria a denominar-se Icozinho. Sob o mesmo decreto é criado o distrito
de Pedrinhas e anexado ao município de Icó.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município de Icó é constituído de
8 distritos: Icó, Água Fria, Bonfim (ex-Bebouro), Conceição, Icozinho (ex-Santa Maria), Lima,
Campos, Orós e Pedrinhas.
Pelo decreto estadual nº 1114, de 30-12-1943, o distrito de Água Fria passou a denominar-se
Igarói, Bonfim a denominar-se Cruzeirinho e o distrito de Conceição a denominar-se Guassosê.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 8 distritos: Icó,
Cruzeirinho ex-Bonfim, Guassopê (ex-Conceição), Icozinho, Igarói (ex-Água Fria), Lima Campos,
Orós e Pedrinhas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Pela lei estadual nº 3338, de 15-09-1956, desmembra do município de Icó os distritos de Orós,
Guassossê e Igarói, para formar o novo município de Orós.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos: Icó,
Cruzeirinho, Icózinho, Lima Campos e Pedrinhas.
Pela lei estadual nº 6481, de 28-08-1963, desmembra do município de Icó o distrito de
Icozinho. Elevado à categoria de município.

Pela lei estadual nº 6667, de 14-10-1963, desmembra do município de Icó o distrito de Lima
Campos. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 6606, de 26-09-1963, desmembra do município de Icó o distrito de
Pedrinhas. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 6880, de 13-12-1963, é criado o distrito de São Vicente e anexado ao
município de Icó.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos: Icó e
São Vicente.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, são extintos os município de Icózinho, Lima Campos
e Pedrinhas, sendo seus territórios anexados ao município de Icó, pois foram criados e não instalados.
Em divisão terrritorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 6 distritos: Icó,
Cruzeirinho, Icózinho, Lima Campos, Pedrinhas e São Vicente.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal.
Arraial da Ribeira para Iço, alterado pela lei provincial nº 244, de 25-10-1842.

