Ipueiras
Ceará - CE
Histórico
O local onde hoje situa-se o município de Ipueiras, pertenceu, outrora, aos domínios de um
homem mais poderosos dos sertões, na quadra do Ceará Colonial, Coronel do Regimento de
Cavalaria, Manuel Martins Chaves.
O governador da Capitania do Ceará, João Carlos Augusto de Oeynhausen e
Grewembourg, resolveu por termo ao poderio do temido coronel, considerando as acusações em
processo criminal, de ser o mesmo, o autor intelectual da morte do Juiz Ordinário da Vila Nova
D`EL Rei (hoje Guaraciaba do Norte), fazendo-o prisioneiro em Ibiapina, na Serra de Ibiapaba.
Preso e transferido para Lisboa, Manuel Chaves teve suas terras confiscadas, inclusive a fazenda
Ipueiras cuja gleba foi posteriormente de Nossa Senhora da Conceição edificado o tempo católico.
O primeiro padre a chegar às terras de Ipueiras, Francisco da Mota Sousa Angelim, do
sertões dos Inhamuns, além dos cuidados espirituais, por sua liderança na comunidade teve
influência expressiva no progresso da localidade, inclusive incentivando a construção de
residências, tornando-se posteriormente político de largo prestígio.
Gentílico: ipueirense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Ipueiras, pela lei provincial nº 2037, 27-10-1883,
subordinado ao município de Ipu.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Ipueiras, pela lei provincial nº 2036, de
25-10-1883, desmembrado de Ipu. Sede no núcleo de Ipueiras.
Pela lei provincial nº 2071, de 02-08-1884, é extinto a vila, sendo seu território anexado ao
município de Ipu.
Pelo ato provincial de 03-07-1887, é criado o distrito de Várzea Formosa e anexado ao
município de Ipueiras.
Pelo ato de 04-09-1897, é criado o distrito de Águas Belas e anexado ao município de
Ipueiras.
Pelo ato de 17-08-1901, é criado o distrito de Nova Russas e anexado ao município de
Ipueiras..
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila aparece constituído de 5
distritos: Ipueiras, São Gonçalo, Várzea Fomosa, Águas Belas e Nova Russas.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de I-IX-1920, o município é constituído
de 6 distritos os mesmo citados em 1911 e mais o distrito de Pinheiro.
Pela lei estadual nº 2043, de 11-11-1922, desmembra do município de Ipueiras os distritos
de Nova Russas e Águas Bela. Para constituir o novo município de Nova Russas.
Pelo decreto estadual nº 1156, de 04-12-1933, extinto o município de Ipueiras, sendo seu
território anexado de Ipu.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Ipueira figura como distrito de Ipu.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Ipueiras, pelo decreto
estadual nº 1512, de 18-09-1935. Constituído de 4 distritos: Ipueiras, Santana, São Gonçalo e
Varzea.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 4 distritos: Ipueiras, Santana, São Gonçalo e Várzea.
Pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938, o distrito de Santana passou a denominar-se
Macambira, São Gonçalo a denominar-se Mororó e o distrito de Várzea Formosa a denominar-se
Formosa. Sob mesmo decreto acima citado. São criados os distritos de Charita e Gázea.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 6
distritos: Ipueiras, Charito, Gázea, Macambira (ex-Santana), Mororé (ex-São Gonçalo) e Poranga
(ex-Formosa).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.

Pela lei estadual nº 2207, de 19-12-1953, o distrito de Charito passou a denominar-se
Engenheiro São Tomé.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 6 distritos:
Ipueiras, Engenheiro São Tome ex-Charito, Gázea, Macambira, Mororó e Poranga.
Pela lei estadual nº 3922, de 25-11-1957, é criado o distrito de América com terras
desmembrado do distrito de Mororó e anexado ao município de Ipueiras e ainda é criado o distrito
de Livramento ex-povoado com terras desmembrado do distrito de Gázea e anexado ao município
de Ipueiras. Sob o mesmo decreto é criado o distrito de São José dos Lontras com terras
desmembrado do distrito de Mororó e anexado ao município de Ipueiras. ao município de Ipueiras
Pela lei estadual nº 3665, de 05-07-1957, desmembra os muinicípio de Ipueiras os distritos
de Poranga e Macambira. Para formar o novo município de Poranga.
Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído de 7 distritos:
Ipueiras, América, Engenheiro João Tomé, Gázea, Livramento, Mororó e São José das Lontras.
Pela lei estadual nº 6758, de 13-11-1963, é criado o distrito de Nova Fátima e anexado ao
município de Ipueiras.
Pela lei estadual nº 6953, de 19-12-1963, desmembra do município de Ipueiras os distritos
de Mororó e São José das Lontras. Para formar o município com a denominação de Matriz de São
Gonçalo ex-Mororó.
Pela lei estadual nº 6793, de 20-11-1963, desmembra do município de Ipueiras o distrito de
América. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 6794, de 20-11-1963, desmembra do município de Ipueiras o distrito de
Engenheiro São Tomé. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 6965, de 19-12-1963, desmembra do município de Ipueiras o distrito de
Livramento. Elevado à categoria de município
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 3 distritos:
Ipueiras, Gázea e Nova Fátima.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, são extintos os município de América,
Engenheiro São Tomé, Livramento e Matriz de São Gonçalo, como simples distrito.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 8 distritos:
Ipueiras, América, Engenheiro João Tomé, Gázea, Livramento, Matriz, ex-Matriz de São
Gonçalo, Nova Fátima, São José das Lontras.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1999.
Pela lei municipal nº 487, de 21-02-2000, é criado o distrito de São José (ex-povoado), com
terras desmembradas de parte dos distritos sede, Livramento, Engenheiro João Tomé e Gásea e
anexado ao município de Ipueiras.
Pela lei municipal nº 488, de 21-02-2000, é criado o distrito de Alazans (ex-povoado) e
anexado ao município de Ipueiras.
Pela lei municipal nº 489, de 21-02-2000, é criado o distrito de Balseiros (ex-povoado),
com terras desmembradas do distrito de Livramento e anexado ao município de Ipueiras.
Em divisão territorial datada de 2005, o município é constituído de 11 distritos: Ipueira,
Alazans, América, Balseiros, Engenheiro João Tomé, Gázea, Livramento, Matriz, Nova Fátima,
São José e São José das Lontras.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

