Meruoca
Ceará - CE
Histórico
O povoado de Meruoca teve sua fundação no recuado ano de 1727, quando foi iniciada a
construção da capela de Nossa Senhora da Conceição. A capela recebeu o patrimônio de meia
légua de terras na serra da Meruoca, doado pelo coronel Sebastião de Sá Barroso. Esse patrimônio
só foi julgado, canônicamente, em 1767, pelo visitador José Teixeira de Azeredo.
A freguesia de Nossa Senhora da Conceição e o distrito foram criados em virtude da lei nº
1.799, de 10 de janeiro de 1879. Instituída canônicamente por provisão de 4 de fevereiro de 1880,
teve como primeiro vigário o padre Diogo José de Sousa Lima, que iniciou sua atividades, após
tomas posse no cargo, a 29 de fevereiro de 1880.
Gentílico: meruoquense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Meruoca, pela lei provincial, nº 1799, de 10-011879, subordinado ao município de Sobral.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Meruoca, pela lei provincial nº 2090, de
13-11-1885, desmembrado de Sobral. Sede na povoação de Meruoca. Constituído do distrito sede.
Instalado em 24-01-1887.
Pela lei nº 5, de 12-01-1893, é criado o distrito de Floresta e anexado ao município de
Meuroca.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município e constituído de 2
distritos: Meruoca e Floresta.
Pela lei nº 1794, de 09-10-1920, é extinto o município de Meruoca, sendo seu território
anexado ao município de Massapê, como simples distrito.
Pelo decreto estadual nº 193, de 20-05-1931, o distrito de Meruoca volta a pertencer ao
município de Sobral.
Assim permanecendo em divisão territorial datada 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município com a denominação de Meuroca, pela lei estadual nº
1153, de 22-11-1951, desmembrado de Sobral, sede no antigo distrito de Meruoca. Constituído de
2 distritos: Meruoca e Alcântaras. Desmembrado de Massapê. Instalado em 25-03-1955.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 2 distritos:
Meruoca e Alcântaras.
Pela lei estadual nº 3961, de 10-12-1957, desmembra do município de Meruoca o distrito
de Alcântaras. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada 31-XII-1963.
Pela lei estadual nº 7158, de 13-01-1964, é criado o distrito de São Francisco e anexado ao
município de Meruoca.
Pela lei estadual nº 7159, de 14-01-1964, é criado o distrito de Camilos e anexado ao
município de Meruoca.
Pela lei estadual nº 7163, de 14-01-1964, é criado o distrito de Santo Antônio dos
Fernandes e anexado ao município de Meruoca.
Pela lei estadual nº 7167, de 14-01-1964, é criado o distrito de Palestina do Norte e
anexado ao município de Meruoca.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 5 distritos:
Meruoca, Camilos, Palestina do Norte, Santo Antônio dos Fernandes e São Francisco.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Transferências distritais
Pela lei estadual nº 1794, de 09-10-1920, transfere o distrito de Meruoca do município de Sobral
para Massapê.

Pelo decreto estadual nº 193, de 20-05-1931, transfere o distrito de Meruoca do município de
Massapê para o de Sobral.

