Limoeiro do Norte
Ceará - CE
Histórico
O povoamento de Limoeiro do Norte teve início em 1687, com a vinda do sargento-mor
João de Souza Vasconcelos, do Sertão do São Francisco para a ribeira do Jaguaribe, onde, depois
de constantes lutas com os índios paiacus, se estabeleceu no sítio São João das Vargens, que em
breve se tornou desenvolvido arraial.
Iniciada a construção, em terras de Bonifácio José Carneiro e Joaquim da Costa Barros,
adquiridas do Padre Vicente e seus irmãos, a capela foi concluída e benta no dia 9 de dezembro
de 1845.
A cidade de Limoeiro foi escolhida para a sede de bispado dentre as demais da zona
Jaguaribana que disputavam a primazia. A Diocese instalou-se a 29 de setembro de 1938, sendo
eleito dezessete meses depois seu primeiro bispo. D. Aureliano Matos, pela Bula Comissum
Humilitati Nostrae, de 8 de fevereiro de 1940, do Santo Padre Pio XII.
Gentílico: limoeirense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Limoeiro, pela lei provincial nº 1081, de 04-121863 e por resolução provincial nº 1358, de 04-11-1870, subordinado ao município de Russas.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Limoeiro, pela lei nº 1255, de 28-121868, desmembrado de Russas. Sede no núcleo de São João do Jaguaribe. Constituído de 2
distritos: Limoeiro e Taboleiro de Areia.
Pelo ato provincial de 24-03-1871, é criado o distrito de Alto Santo da Viúva e anexado a
vila de Limoeiro.
Elevado à categoria de cidade com a denominação de Limoeiro, pela lei estadual nº 364,
de 30-08-1897.
Pelo ato de 05-19-1910, é criado o distrito de São João do Jaguaribe anexado a vila de
Limoeiro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 4
distritos: Limoeiro, Taboleiro de Areia, Alto Santo da Viúva e São João do Jaguaribe.
Assim permanecendo em administrativa referente ao ano de 1933.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 4 distritos: Limoeiro, Alto Santo da Viúva, São João ex-São João do Jaguaribe e
Taboleiro de Areia.
Pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938, é criado o distrito de Bica, com território
desmembrado do distrito de Taboleiro e anexado ao município de Limoeiro. Sob o mesmo
decreto o distrito de São João de Jaguaribe volta denominar-se São João e o distrito de
Taboleiro de Areia a denominar-se simplesmente Taboleiro e Alto Santo da Viúva a denominarse Alto Santo.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Limoeiro, Alto Santo (ex-Alto Santo da Viúva), Bica, São João (ex-São João do
Jaguaribe) e Taboleiro (ex-Taboleiro de Areia).
Pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943, o município de Limoeiro passou a
denominar-se Limoeiro do Norte. Sob o mesmo decreto o distrito de Taboleiro passou a
denominar-se Ibicuipeba e o distrito de São João a denominar-se Jandoim.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município já denominado
Limoeiro do Norte constituído de 5 distritos: Limoeiro do Norte, Alto Santo, Bica, Ibicuipeba
(ex-Taboleiro) e Jandoin (ex-São José).
Pela lei estadual nº 1153, de 22-11-1951, são criados os distritos de Barra de Figueiredo e
Castanhão, ambos com território desmembrados do distrito de Alto Santo e anexados ao

município de Limoeiro do Norte. Sob a mesma lei os distritos de Bica passou a denominar-se
Olho d`Água de Bica, Jandoin a denominar-se São João do Jaguaribe e Ibicuipaba a denominarse Taboleiro do Norte e ainda adquiriu o distrito de Bixopá do município de Russas.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 7 distritos:
Limoeiro do Norte, Alto Santo, Barra do Figueiredo, Bixopá, Castanhão, Olho d`Água da Bica
(ex-Bica), São João do Jaguaribe (ex-Jandoim) e Taboleiro do Norte (ex-Ibicuipeba).
Pela lei estadual nº 3814, de 13-09-1957, desmembra do município de Limoeiro do Norte
os distritos de Alto Santo e Castanhão, pata constituir o novo município de Alto Santo.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Limoeiro do Norte e Bixopá
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Limoeiro para Limoeiro do Norte, alterado pelo decreto-lei nº 1114, de 30-12-1943.

