Água Preta
Pernambuco - PE
Histórico
O distrito da Água Preta foi criado pela resolução régia de nº 1.809, datada de 10 de
novembro. A vila foi criada pela Lei Provincial de nº 155 de 31 de março de 1846, quando foi
desmembrada do município de Rio Formoso.
Depois de duas vezes transformada em município e de ter voltado à categoria de distrito,
em 03 de julho de 1895 Água Preta tornou-se cidade pela Lei estadual nº 130.
Água Preta é um dos pontos por onde passou a Revolução Praieira de 1848 e tem como filhos
ilustres o Capitão Hermírio Peregrino Davi Madeira, um dos bravos da guerra do Paraguai, e o
alferes Marcelino Franco da Silveira Lessa, que ali morreu em defesa da pátria.
Administrativamente, o município é formado pelos distritos sede, Santa Terezinha e pelos
povoados de Agrovila Liberal e Campos Frio.
Anualmente, no dia 03 de junho Água Preta comemora a sua emancipação política.
Gentílico: agua-pretense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Água Preta, pela resolução Régia de 10-11-1809,
subordinado ao município de Rio Formoso.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Água Preta, pela lei provincial nº 156,
de 31-03-1846, desmembrado de Rio Formoso.
Pelas leis provinciais nº 314, de 13-05-1853 e 1095, de 24-05-1873, a vila foi extinta,
sendo seu território anexado ao município de Barreiros.
Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Água Preta, pelas leis
provinciais nºs 460, de 02-05-1869, e 1045 de 12-05-1879, desmembrado do município de
Barreiros ou Palmares. Reinstalada em 28-10-1879.
Pela lei municipal 4, de 06-02-1893, é criado o distrito de Sertãozinho e anexada a vila de
Água Preta.
Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Água Preta,
pela lei estadual nº 130, de 03-07-1895.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 2
distritos: Água Preta e Sertãozinho.
Pela lei municipal nº 53, de 24-04-1930, é criado o distrito de Xexéu e anexado ao
município de Água Preta. Sob a mesma lei acima citada o distrito de Sertãozinho tomou o nome
Sertãozinho de Baixo.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 3
distritos: Água Preta, Sertãozinho de Baixo (ex-Sertãozinho) e Xexéu.
Pelo decreto estadual nº 235, de 09-12-1938, o distrito de Sertãozinho de Baixo, foi
transferido para o município de Maraial .
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 2 distritos: Água
Preta e Xexéu.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei municipal nº 459, de 08-11-1962, é criado o distrito de Santa Terezinha e anexado
ao município de Água Preta.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Água Preta, Santa Terezinha e Xexéu.
Assim permanecendo em divisão territorial datada 1988
Pela lei estadual nº 10621, de 01-10-1991, desmembra do município de Água Preta o
distrito de Xexéu. Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 1997, o município é constituído de 2 distritos: Água Preta
e Santa Terezinha.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

