Caicó
Rio Grande do Norte - RN
Histórico
O TOPÔNIMO Caicó, segundo alguns indianistas, significa "macaco esfolado" e, para outros,
"mato ralo". Foram os índios caicós os primeiros habitantes da região, onde hoje se encontra o
Município.
A colonização surgiu por volta de 1700, quando batedores paraibanos penetraram no sertão
para caçar os silvícolas. Expulsos os aborígenes, instalaram-se os fazendeiros, voltados para a criação
do gado bovino. Acorreram para o local imigrantes de outros Estados e alguns portugueses. Entre os
povoadores mais amigos registram-se o Capitão Inácio Gomes da Câmara, Manoel de Souza Fortes e o
Tenente José Gomes Pereira.
Em 1788, com a designação de Vila Nova do Príncipe, surgiu o Município. Tomou o nome de
Seridó em fevereiro de 1890 e, cinco meses depois, o de Caicó.
Caicoenses são os naturais do lugar.
Gentílico: caicoense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Vila Nova do Príncipe, por alvará de 1748.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Nova do Príncipe, por ordem do
governo de 28-04-1788, em virtude da ordem régia de 22-07-1766. Instalado em 31-07-1788.
Elevado à condição de cidade e sede com a denominação de Vila Nova do Príncipe, pela lei
provincial nº 612, de 16-12-1868.
Pelo decreto estadual nº 12, de 01-02-1890, o município de Vila Nova do Príncipe passou a
denominar-se Seridó.
Pelo decreto estadual nº 33, de 07-07-1890, o município de Seridó ex-Vila Nova do Príncipe
passou a denominar-se Caicó.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município Caicó ex-Seridó é constituído
do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece constituído
de 2 distritos: Caicó e Jardim de Piranhas.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 2
distritos: Caicó e Jardim de Piranhas.
Pela lei estadual nº 146, de 23-12-1948, desmembra do município de Caicó o distrito de Jardim
de Piranhas. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 902, de 19-11-1953, é criado o distrito de São Fernando ex-povoado e
anexado ao município de Caicó.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 2 distritos: Caicó e
São Fernando.
Pela lei estadual nº 2320, de 05-12-1958, é criado o distrito de Timbaúba dos Batistas expovoado de Timbaúba e anexado ao município de Caicó.
Pela lei estadual nº 2333, de 31-12-1958, desmembra do município de Caicó o distrito de São
Fernando. Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: Caicó e
Timbaúba dos Batistas.
Pela lei estadual nº 2774, de 10-05-1962, desmembra do município de Caicó o distrito de
Timbaúbas dos Batistas. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
Vila Nova do Príncipe para Seridó alterado, pelo decreto estadual nº 12, de 01-02-1890.
Seridó para Caicó alterado, pelo decreto estadual nº 33, de 07-07-1890.

