Nova Russas
Ceará - CE
Histórico
Em virtude de curtimento de couros e peles, denominou-se de “Curtume” a fazenda que deu
orígem a Nova Russas.
Depois de pertencer a vários proprietários, a fazenda “Curtume” passou ao domínio de
Manuel de Oliveira Peixoto e sua mulher, D. Manuela Rodrigues de Oliveira, que, em 1876,
fizeram doação do terreno para a constituíção de patrimônio da capela de Nossa Senhora das
Graças.
Em homenagem à sua terra natal, São Bernardo de Russas, o padre Joaquim Ferreira de
Castro, logo um povoado foi formado.
Gentílico: nova-russano ou nova-russense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Nova Russas, por ato estadual de 17-08-1901,
subordinado ao município de Ipueiras.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Novas Russas, figura no
município de Ipueiras.
Elevado à categoria de município com a denominação de Nova Russas, pela lei estadual nº
2043, de 11-11-1922, desmembrado de Ipueiras. Sede no antigo distrito de Nova Russas.
Constituído de 3 distritos: Nova Russas, Águas Belas e Várzea Formosa, todos desmembrados do
município de Ipueiras. Instalado em 28-01-1923.
Pelo decreto estadual nº 193, de 20-05-1931, é extinto o município, sendo seu território
anexado ao município de Ipueiras, como simples distrito.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Nova Russas, pela lei
estadual nº 1156, de 04-12-1933, desmembrado de Ipueiras.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 4
distritos: Nova Russas, Águas Belas, Santana e Várzea Formosa.
Pelo decreto estadual nº 1512, de 18-03-1935, transfere o distrito de Várzea Formosa do
município de Nova Russas para Ipueiras.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 3 distritos: Nova Russas, Águas Belas e Bom Jardim. Não figurando o distrito de Santana.
Pelo decreto-lei estadual nº 448, de 20-12-1938, é extinto o distrito de Bom Jardim, sendo
seu território anexado ao distrito sede de Nova Russas. Sob o mesmo decreto acima citado é
criado o distrito de Canabrava e anexado ao município de Nova Russas.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: Nova Russas, Águas Belas e Canabrava.
Pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943, o distrito de Canabrava passou a
denominar-se Ararendá e Águas Belas a denominar-se Ipaporanga.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: Nova
Russas, Ararendá (ex-Canabrava) e Ipaporanga (ex-Águas Belas).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 6525, de 05-09-1963, desmembra do município de Novas Russas o
distrito de Ararendá. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 6475, de 26-09-1963, desmembra do município de Nova Russas o
distrito de Ipaporanga. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 6760, foram criados os distritos de Canindezinho, Nova Betânia, Santo
Antônio e São Pedro e anexado ao município de Nova Russas.
Pela lei estadual nº 6859, de 10-12-1963, é criado o distrito de Major Simplício e anexado
ao município de Nova Russas.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 6 distritos: Nova
Russas, Canindézinho, Major Simplício, Nova Betânia, Santo Antônio e São Pedro.

Pela lei estadual nº 7106, de 08-01-1964, é criado o distrito de Sacramento e anexado ao
município de Nova Russas.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, o município de Nova Russas adquiriu os extintos
municípios de Ararendá e Ipaporanga, como simples distrito.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 9 distritos: Nova
Russas, Ararendá, Canindézinho, Ipaporanga, Major Simplício, Nova Betânia, Sacramento, Santo
Antônio e São Pedro.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988.
Pela lei estadual nº 11771, de 21-12-1990, desmembra do município de Nova Russas os
distritos de Ararendá e Santo Antônio, para constituírem o novo município de Ararendá.
Pela lei estadual nº 11348, de 18-09-1987, desmembra do município de Nova Russas os
distritos de Ipaporanga e Sacramento, para constituírem novo município de Ipaporanga.
Em divisão territorial datada de 17-I-1991, o município é constituído de 5 distritos: Nova
Russas, Canindézinho, Major Simplício, Nova Betânia e São Pedro.
Pela lei municipal nº 266, de 23-08-1993, é criado o distrito de Espacinha e anexado ao
município de Nova Russas.
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 6 distritos: Nova
Russas, Canindézinho, Espacinha, Major Simplício, Nova Betânia e São Pedro.
Assim permanecendo em divisão territorial datada 2007.

