Pacatuba
Ceará - CE
Histórico
O Capitão-Mor Gabriel da Silva do Lago, em 1708, concedeu ao Capitão-Mor Tomé da
Silva e seus companheiros sesmarias e datas para povoarem a serrania de Pacatuba.
O município de Pacatuba tem sua origem histórica relacionada com a formação de
núcleos populacionais ao pé da serra de Aratanha, por volta dos meados do século XVII,
mediante a concessão de sesmarias nas terras férteis de suas encostas. A existência em
abundância de um pequeno mamífero conhecido pelo nome de paca conferiu-lhe o nome que, na
língua tupi, significa: paca (animal) + tuba (lugar abundante), traduzindo-se, portanto como
"lugar de muita paca".
As terras férteis das encostas da serra de Aratanha atraíram numerosos moradores,
possibilitando a formação do povoado que, posteriormente, transformou-se em Distrito e
Município, desmembrando-se do seu Município de origem - Maranguape.
Gentílico: pacatubano ou pacatubense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Pacatuba, pelo ato provincial de 18-03-1842 e por
lei provincial nº 1305, de 05-1869.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Pacatuba, pela lei provincial nº 1248,
de 08-10-1869, desmembrado de Maranguape. Sede no núcleo de Pacatuba.
Pelo ato provincial de 18-11-1855 e por lei de 08-02-1893, é criado o distrito de Água
Verde e anexado a Vila de Pacatuba.
pelo ato porvincial de 15-01-1883, e por lei de 08-02-1893, é criado o distrito de Guaiúba
e anexado ao município de Pacatuba.
Pela lei de 08-02-1893 e por ato estadual de 27-06-1911, é criado o distrito de Pavuna e
anexado ao município de Pacatuba.
Pelo ato de 12-11-1896, é criado o distrito de Torre e anexado ao município de Pacatuba.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituído de 5 distritos:
Patuaba, Água Verde, Guaiúba, Pavuna e Torre.
Pelo ato estadual de 07-06-1917, é criado o distrito de Cajazeiras e anexado ao município
de Pacatuba.
Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de I-IX-1920, o município aparece
constituído de 7 distritos: Pacatuba, Cajazeiras, Jequi, Água Verde, Guaiúba, Pavuna e Torre.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 8
distritos: Pacatuba, Água Verde, Cajazeiras, Currais Velho, Guaiúba, Jequi, Pavuna e Torre.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 6 distritos: os mesmos da divisão de 1933, menos os distritos de Jequi não aparecendo nesta
divisões.
Pelo decreto-lei estadual nº 448, de 20-12-1938, o distrito de Cajazeiras passou a
denominar-se Pedreiras. Sob o mesmo decreto é criado o distrito de Monguba e anexado ao
município de Pacatuba.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município de Pacatuba é
constituído de 7 distritos: Pacatuba, Água Verde, Guaiúba, Monguba, Pavuna, Pedreiras (exCajazeiras) e Torre.
Pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943, o distrito de Torre passou a denominarse Itacima e o distrito de Pedreiras a denominar-se Itapó.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 7 distritos:
Pacatuba, Água Verde, Guaiúba, Itacima (ex-Torre), Itapó (ex-Pedreiras), Monguba e Pavuna.

Pela lei estadual nº 1153, de 22-11-1951, é criado o distrito de Gereraú, com terras
desmembrado do distrito de Pavuna e anexado ao município de Pacatuba. Sob a mesma lei é
extitnto o distrito de Monguba, sendo seu território anexado ao distrito de sede de Pacatuba.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 7 distritos:
Pacatuba, Água Verde, Gereraú, Guaiúba, Itacima, Itapó e Pavuna
Pela lei estadual nº 4465, de 23-03-1959, desmembra do município de Pacatu os distritos
de Guaiúba, Água Verde e Itacima, para formar o novo município de Guaiúba.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos:
Pacatuba, Gereraú, Itapó e Pavuna.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31-XII-1963.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, o município de Pacatu adquiriu os extintos
municípios de Guaiúba, Água Verede, como simples distrito.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 7 distritos:
Pacatuba, Água Verde, Gereraú, Guaiúba, Itacima, Itapó e Pavuna.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 18-VIII-1988.
Pela lei estadual nº 11301, de 13-03-1987, desmembra do município de Pacatu os distritos
de Guaiúba, Água Verde e Itacima, para formar o novo município de Guaiúba.
Pela lei municípal nº 359, de 17-01-1989, é criado o distrito de Senador Carlos Jereissati e
anexado ao município de Pacatuba.
Pela lei municípal nº 361, de 29-12-1989, é criado o distrito de Monguba e anexado ao
município de Pacatuba.
Em divisão territorial datada de 1991, o município é constituído de 6 distritos: Pacatuba,
Gereraú, Itapó, Monguba, Pavuna, Senador Carlos Jerissati.
Pela lei estadual nº 11927, de 27-03-1992, desmembra do município de Pacatuba os
distritos de Itapó e Gereraú, para constituírem o novo município com a denominação de Itaitinga
(ex-Itapó).
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 4 distritos: Pacatuba,
Monguba, Pavuna, Senador Carlos Jerissati.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

