Várzea Alegre
Ceará - CE
Histórico
A formação geográfica do município de Várzea Alegre, contribui de maneira relevante
para o seu povoamento, destacando-se ao serranias como a dos crioulos, Charneca e Iputi, bem
assim, os vales de terras excelentes férteis para o labor agrícola, constituindo-se inclusive nos
dias atuais, como o maior produtor de arroz no Ceará, fato que é tradicionalmente celebrado
todos os anos, com a participação da comunidade varzealegrense, elegendo-se, na oportunidade,
a rainha do preciso cereal, que é básico na economia do município.
O pequeno arraial dos ídos do século XVIII, já em 1863, posicionava-se como importante
povoado da vasta região que era habitada por gente progressista e laborriosa.
A lei provincial nº 1.329, de 10 de outubro de 1870, elevou a povoação à categoria de vila
e criou o município com a denominação de Várzea Alegre, desmembrando-o Lavras da
Mangabeira. Sua execução, no entanto, ocorreu somente aos 2 de março de 1872, data oficial de
sua instalação.
O decreto nº 193 de 20 de maio de 1931, extingui o município de Várzea Alegre que foi
definitivamente restaurado a 4 de dezembro de 1933, pelo decreto nº 1.156.
O gentílico das pessoas nascidas em Várzea Alegre é varzealegrense.
Gentílico: varzealegrense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Várzea Alegre, pela lei provincial nº 1076, de 3011-1863.
Elevado à categoria de vila com denominação de Várzea Alegre, pela lei provincial nº
1329, de 10-10-1870, desmembrado de Lavras. Sede no núcleo de Várzea Alegre. Constituído do
distrito sede. Instalado em 02-03-1872.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o município aparece
constituído de 2 distritos: Várzea Alegre e Jacu.
Pelo decreto estadual nº 193, de 20-05-1931, a vila é extinta sendo seu território anexado
ao município de Cedro.
Pelo decreto estadual nº 1156, de 04-12-1933, é recriado o município com a denominação
de Várzea Alegre, desmembrado de Cedro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 3
distritos: Várzea Alegre, Riacho Verde e São Caetano.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 5 distritos: Várzea Alegre, Extrema, Riacho Verde, São Caetano e Fortuna.
Pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938, o distrito de Vacaria passou a denominar-se
Fortuna.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município constituído de 5
distritos: Várzea Alegre, Extrema, Fortuna ex-Vacaria, Riacho Verde e São Caetano.
Pelo decreto estadual nº 1114, de 30-12-1943, o distrito de Extrema passou a denominarse Calabaça, Fortuna a denominar-se Ibicatu e São Caetano a denominar-se Naraniú
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município constituído de 5
distritos: Várzea Alegre, Calabaça (ex-Extrema), Ibicatu (ex-Fortuna), Maraniú (ex-São Caetano)
e Riacho Verde.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.

Pela lei estadual nº 1153, de 22-11-1951, é criado o distrito de Canindézinho ex-povoado,
desmembrado com terras do distrito de Naraniú e anexado ao município de Várzea Alegre.
Em divisão territorial datada de 31-VII-1955, o município é constituído de 6 distritos:
Várzea Alegre, Calabaça, Canindézinho, Ibicatu, Maraniú e Riacho Verde.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 6952, de 19-12-1963, desmembra o município de Várzea Alegre o
distrito de Calabaça. Elevado à categoria de município com a denominação de Francisco
Salviano.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 5 distritos:
Várzea Alegre, Canindézinho, Ibicatu, Maraniú e Riacho Verde.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, o município de Várzea Alegre adquiriu o extinto
município de Calabaça (ex-São Francisco Salviano), como simples distrito.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 6 distritos:
Várzea Alegre, Calabaça, Canindézinho, Ibicatu, Maraniú e Riacho Verde.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

