Triunfo
Pernambuco - PE
Histórico
Sendo o menor município da área do Sertão Pernambuco, Triunfo, ocupa apenas a área da
Serra da Baixa Verde, outrora conhecida como serra Grande do Pajeú.
Seu nome teve origem do resultado de uma luta entre a poderosa família dos Campos
Velhos da cidade de Flores, que não concordavam com os habitantes da Baixa Verde que, na
ânsia do progresso de sua terra, criaram uma pequena feira que por diversas vezes foi atacada
pelos florenses com o intuito de acabarem-na, objetivo que não foi conseguido. Devido a esta
vitória foi dado o nome ao município de Triunfo.
Gentílico: triunfense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de vila com a denominação de Triunfo, pela lei provincial nº 930, de
02-06-1870, desmembrado de Flores. Instalada em 08-01-1872.
Elevada à condição de cidade e sede do município com a denominação de Triunfo, pela
lei provincial nº 1805, de 13-06-1884.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 4
distritos: Triunfo, Jericó, Santa Cruz e Santo Antônio.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 4 distritos: Triunfo, Santa Cruz, Laje do Carrapato e Jericó. Não figurando o distrito de Santo
Antônio.
Pelo decreto-lei estadual 235, de 09-12-1938, o distrito de Laje do Carrapato passou a
denominar-se Jatiúca
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município aparece constituído
de 4 distritos: Triunfo, Baixa Verde, Jatiúca (ex-Laje do Carrapato) e Jericó. Não figurando o
distrito de Santa Cruz.
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Baixa Verde tomou o nome
Brocotó o distrito de Jericó a denominar-se Iraguaçu.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Triunfo, Brocotó (ex-Baixa Verde), Iraguaçu (ex-Jericó) e Jatiúca.
Pela lei nº 1795, de 17-12-1953, o distrito de Brocotó passou a denominar-se Santa Cruz
da Baixa Verde.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 4 distritos:
Triunfo, Iraguaçu, Jatiúca e Santa Cruz da Baixa Verde (ex-Brocotó).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 4973, de 30-12-1963, desmembra do município de Triunfo o distrito
de Santa Cruz da Baixa Verde e Jatiúca, para constituir o novo município de Santa Cruz da
Baixa Verde.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Triunfo e Iguaraçu.
Pela lei municipal nº 395, de 19-05-1968, é criado o distrito de Canaã e anexado ao
município de Triunfo.
Pelo Acórdão do Tribunal de Justiça, mandado de segurança nº 56949, de 31-07-1964, o
município de Santa Cruz da Baixa Verde foi extinto, sendo seu território voltando a pertencer ao
município de Triunfo.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 5 distritos:
Triunfo, Canaã, Iguaraçu, Jatiúca e Santa Cruz da Baixa Verde.
Pela lei estadual nº 10620, de 01-10-1991, desmembra do município de Triunfo os
distritos de Santa Cruz da Baixa Verde e Jatiúca, para constituir novamente o município de Santa
Cruz da Baixa Verde.
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 3 distritos: Triunfo,
Canaã e Iguaraçu.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

