Tauá
Ceará - CE
Histórico
O povoamento dos vastos sertões dos Inhamuns data dos principios do século XVIII.
Em data de 3 de maio de 1802, foi a povoação elevada à vila, com a denominação de São
João do Príncipe.
Origem do Topônimo: O primitivo nome do município de Tauá foi Inhamuns, por ser
habitado pelos índios jucás, significando “irmão do diabo”, segundo José de Alencar. A palavra
Tauá, também é indígena, e quer dizer “barro vermelho”.
Entretanto, Gomes de Freitas, prefere seja “cidade antiga” a significação de Tauá.
Gentílico: tauaense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São João do Principe de Inhumuns, decreto de 1708-1832, subordinado ao município de Quixeramobim.
Elevado à categoria de vila com denominação de São João do Principe de Inhumuns, pela
portária de 14-12-1801. Sede na povoação de São João do Principe de Inhumuns, desmebrado de
Quixeramobim. Instalado em 03-05-1802.
Pela lei provincial nº 181, de 16-09-1839, é criado distrito de Flores e anexado ao
município de São João do Principe de Inhumuns.
Pela lei provincial nº 1405, de 02-08-1871, é criado distrito de Marrecas e anexado ao
município de São João do Principe de Inhumuns.
Pela lei provincial de 02-09-1874, é criado o distrito de Marrúas e anexado ao município de
São João do Principe de Inhumuns.
Pelo decreto nº 1, de 02-12-1889, vila de São João do Principe de Inhumuns, passou
denominar-se São João das Inhamuns.
Pela lei estadual nº 485, de 14-10-1892, a vila de São João de Inhumuns passou a
denoninar-se Tauá.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 4
distritos: Tauá, Flores, Marregas e Marruás.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Tauá pela lei estadual nº 2677, de 0208-1929. Sob a mesma lei é criado o distrito de São Pedro da Cachoeirinha e anexado ao
município de Tauá.
Pelo decreto estadual nº 193, de 20-05-1931, Tauá adquiriu o território do extinto
município de Arneiroz, como simples distrito.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 7
distritos: Tauá, Arneiroz, Barra Nova, Cococi, Flores, Marrecas e São Pedro da Cachoeirinha.
Pelo decreto lei nº 1404, de 12-12-1934, é criado o distrito de Marruás e anexado ao
município de Tauá.
Pela lei nº 158, de 04-12-1936, é criado o distrito de Santo Antônio das Carrapateiras e
anexado ao município de Tauá.
Pela lei nº 263, de 28-12-1936, Tauá adquiriu o distrito de Santa Catarina do município de
Saboeiro.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 9 distritos: Tauá, Arneiroz, Barra Nova, Cococi, Flores, Marrecas, Marruás, Santo
Antônio das Carrapateiras e São Pedro da Cachoeirinha.
Pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938, o distrito de São Pedro da Cachoeirinha,
passou a denominar-se simplesmente Cachoeira. Santo Antônio das Carrapateiras a denominar-se
Carrapateira. Sob a mesma lei é criado o distrito de Nova Cruz, com terras desmembradas do
distrito de Marruás.

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 10
distritos: Tauá, Arneiroz, Barra Nova, Cachoeirinha ex-São Pedro da Cachoeirinha, Cococi,
Flores, Marrecas, Marruás, Nova Cruz, Carrapateiras ex-Santo Antônio das Carrapateiras.
Pelo decreto estadual nº 1114, de 30-12-1943, os distritos de Cachoeirinha passou a
denominar-se Parambu, Nova Cruz a denominar-se Inhamuns e Flores a denominar-se Trici.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 10 distritos:
Tauá, Arneiroz, Barra Nova, Carrapateiras, Cococi, Inhamuns ex-Nova Cruz, Marrecas, Marruás,
Parambu (ex-Cachoeirinha) e Trici (ex-Flores).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Pela lei estadual nº 3338, de 15-09-1956, desmembra do município de Tauá os distritos de
Parambu e Cococi, para constituírem o novo município de Parambu.
Pela lei estadual nº 3554, de 14-03-1957, desmembra do município de Tauá os distritos de
Arneiroz. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 7 distritos: Tauá,
Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruás e Trici.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Pela lei estadual nº 6484, de 29-08-1963, desmembra do município de Tauá os distritos de
Carrapateiras e Barra Nova. Para formar o novo município de Carrapateiras.
Pela lei estadual nº 6663, de 14-10-1963, desmembra do município de Tauá os distritos de
Inhamuns e Marruás, para constituírem o novo município de Inhamuns.
Pela lei estadual nº 6395, de 03-07-1963, desmembra do município de Tauá o distrito de
Trici. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 6472, de 18-08-1963, desmembra do município de Tauá o distrito de
Marrecas. Elevado à categoria de município
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, o o município de Tauá adquiriu o extinto
município de Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruá e Trici, como simples
distrito.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 7 distritos:
Tauá, Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruás e Trici.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1983.
Pela lei estadual nº 11314, de 15-05-1987, é criado o distrito de Santo Tereza e anexado ao
município de Tauá.
Em divisão territorial datada de 1995 o município é constituído de 8 distritos: Tauá, Barra
Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruás, Santa Teresa e Trici.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
São João de Principe de Inhumas para São João de Inhumuns, alterado pelo decreto nº 1, de 0212-1889.
São João de Inhumuns para Tauá, alterado pela lei estadual nº 485, de 14-10-1892.

