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APRESENTAÇÃO

Um território é um espelho que reflete os aspectos imateriais da
vida dos autóctones, por isso é um importante instrumento de
fortalecimento da cidadania. Nele se constroem fortes relações
de identidade e pertença.
Há mais de três séculos, o Piauí e o Ceará travam um litígio
por territórios. O problema, ainda pendente de solução, envolve
uma área de, aproximadamente, 3.000 km, na Serra da lbiapaba. A disputa prevê não somente questões físicas, mas, também, as culturais e administrativas.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado
do Ceará, coloca este estudo à disposição da sociedade cearense, por considerar que uma definição oficial de territorialidade
colabora para o exercício da cidadania plena.

Deputado Evandro Leitão
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

PRÓLOGO

O litígio entre Ceará e Piauí, pendente de solução por décadas,
envolve 13 municípios do Ceará, a maioria na Serra da Ibiapaba. O Comitê de Estudos de Divisas e Limites Territoriais do
Ceará busca atualizar tecnicamente cada limite, utilizando geotecnologias modernas, respeitando também, e principalmente,
as questões culturais e administrativas.
Desde 2019, quando assumi a presidência do colegiado, tenho
atuado mais fortemente nessa pauta e organizei, junto ao Comitê, uma série de audiências públicas no intuito de esclarecer
e tranquilizar os cearenses, enfatizando nosso papel na Assembleia Legislativa. Infelizmente não podemos realizar todas as
reuniões presencialmente devido a pandemia, mas nosso trabalho continuou remotamente, unindo forças ao Estado na defesa
do nosso território.
Mais que escolas, estabelecimentos agropecuários, torres eólicas, mineração ou estradas é urgente considerar o desejo da
população que se reconhece cearense, dono desse chão. Torço
para que as questões financeiras não se sobreponham aos sentimentos de pertença das pessoas. É imperioso respeitar nossos
aspectos sociais e culturais. Uno minha voz à população que
pede para ser ouvida. Somos cearenses e assim queremos continuar.

Deputada Augusta Brito
Presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas
Territoriais do Ceará (CELDITEC)

PREFÁCIO

A extensão de terra chamada de Serra da Ibiapaba, atualmente, sujeita à autoridade do Estado do Ceará, já foi alvo de oito
investidas do Piauí na tentativa de anexá-la ao seu território.
Desde 1720, quando a Serra ainda era aldeia, seus limites continuam contestados.
O Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará,
que assina a autoria deste trabalho, juntamente, com o Instituto
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, estuda a delimitação desse espaço geográfico e apresenta, aqui, sua contextualização histórica e sua Ação Civil Originária, entre outros
pontos fundamentais para o entendimento técnico. Traz, inclusive, relatórios elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística e pelo Exército.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado
do Ceará, publica esta obra por acreditar que aqueles que, de
fato, ocupam um território possuem o direito sobre ele.

Prof. Dr. João Milton Cunha de Miranda
Diretor Executivo do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o
Desenvolvimento do Estado do Ceará
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1 Introdução

Há 300 anos o Piauí tenta anexar à Serra da Ibiapaba ao seu
território. A PRIMEIRA investida para anexar a grandiosa Serra da Ibiapaba ao território piauiense foi feita no ano de 1720,
quando o Mestre de Campo das conquistas do Piauhy, Bernardo
Carvalho de Aguiar, à revelia dos missionários da Companhia
de Jesus e dos índios da grande nação tabajara, conseguiu uma
Ordem Régia que mandava “anexar a aldeia da Ibiapaba à jurisdição da capitania do Piauí”. Essa Ordem Régia, depois de
muita relutância dos cearenses, foi revogada pelo rei no ano de
1724, ficando toda a Serra da Ibiapaba em território cearense.
A SEGUNDA investida do Piauí ocorreu no ano de 1743, quando o vigário da freguesia de Piracuruca acionou o bispo do Maranhão, uma vez que o Piauí fazia parte do bispado do Maranhão, numa querela com o vigário da Serra dos Cocos (Matriz
do São Gonçalo, Ipueiras-CE). Naquela ocasião, Dom Manuel
da Cruz, bispo do Maranhão, deu “conta a Vossa Majestade”
que a fronteira entre os bispados do Maranhão e Pernambuco
deveria ser o “divortium aquarum” da Serra da Ibiapaba, esquecendo que a própria capital da província do Piauí (a Vila
da Mocha), tinha “nascido espiritualmente” das entranhas da
diocese de Pernambuco no ano de 1697.
A TERCEIRA tentativa do Piauí sucedeu no ano de 1761, quando João Pereira Caldas, governador da recém-instalada capitania de São José do Piauí, em ofício enviado ao secretário de
estado da marinha e ultramar, Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, requereu “à sujeição dos índios que habitam na Serra
da Ibiapaba, à capitania do Piauí. Novamente o território da
Ibiapaba ficou de posse do Ceará.
A QUARTA investida do Piauí aconteceu no ano de 1770, no
final do governo de João Pereira Caldas, quando o rei D. José
mandou anexar “a Vila Viçosa Real e a Freguesia de São Bento
de Pastos Bons [Maranhão], à capitania do Piauí, tendo brava
resistência do Ceará.
A QUINTA tentativa do Piauí ocorreu no ano de 1777, quando
a Junta Trina de Governo do Piauí apresentou um projeto junto
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ao Conselho Ultramarino de Portugal, pleiteando a criação de
“um novo governo geral para as capitanias do Ceará e Piauhy”,
tendo por sede do governo a “Vila Viçosa Real, da Serra da Ibiapaba”.
A SEXTA investida do Piauí ocorreu no ano de 1880, através
do Decreto Imperial nº 3012. Naquela ocasião o Piauí pleiteava
que a divisa com a capitania do Ceará fosse o “divisor de águas”
da Ibiapaba, o que lhe garantia cerca de 90% do território serrano.
Porém, através da “Emenda Modificativa”, ao projeto de lei n0
66, votada e aprovada na câmara e no senado do império (antes
do Decreto 3012), ficou claro que o Piauí só tinha direito “nas
vertentes ocidentais da Ibiapaba”, tão somente, no território de
Príncipe Imperial (Crateús).
A SÉTIMA investida do Piauí ocorreu por ocasião da “Conferência de Limites Inter-estaduaes” realizada no Rio de Janeiro
em 1920. Naquela ocasião o delegado do Ceará, o deputado
Thomaz Rodrigues Pessoa, assinou um Convênio Arbitral pelo
qual o “divisor de águas” da Ibiapaba ficava sendo o limite entre os estados do Ceará e Piauí. Esse documento, porém, nunca
foi referendado pela Assembleia Legislativa do Ceará, requisito
legal para a efetivação do convênio.
Destaca-se que neste mesmo documento ficou acordado que
deve prevalecer sempre a posse de jurisdição de fato estabelecidas por qualquer dos dois Estados, as cidades, vilas e povoações
até a data da citada lei nº 3.012.
Finalmente, a OITAVA tentativa do Piauí em anexar partes do
território cearense ocorreu no ano de 2011, quando nosso vizinho ajuizou junto ao Supremo Tribunal Federal uma ação cível
originária, pela qual busca cumprir o “Convênio Arbitral” de
1920, e ter o “divortium aquarum” da Ibiapaba como divisa entre os dois estados.
João Bosco Gaspar
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA

CARTA MARÍTIMA E GEOGRÁFICA DA CAPITANIA ESTADO DO CEARÁ - 1817.

No governo colonial de Manuel Inácio de Sampaio e
Pina e Freire (1812 – 1820) no Ceará, o engenheiro Silva
Paulet elaborou um mapa cartográfico do Estado onde a
localidade de Amarração, atual cidade de Luís Correia,
pertence ao Ceará.
Destaca-se que a localidade de Amarração foi assistida
por padres de Granja criando laços com o Ceará, de
forma que os habitantes do povoado faziam transações
- 13

comerciais e pagavam impostos naquela cidade. Este fato
motivou a Assembleia Provincial do Ceará, em 1865, a
elevar o povoado à categoria de distrito de Granja, com
limites fixados em 1870. Em 1874, Amarração foi elevada
à categoria de Vila.
O Governo do Piauí reivindicou este território (adquirido
em 1880) ao Imperador Dom Pedro II com a justificativa
da construção de um porto, por determinação do GovernoGeral (Decreto Imperial nº 3.012), em troca da Comarca
de Príncipe Imperial.
LEGISLAÇÃO - DECRETO Nº 3.012 - 22 DE OUTUBRO DE
1880

Art. 1º É annexado á Provincia do Ceará o territorio da
comarca do Principe Imperial, da Provincia do Piauhy,
servindo de linha divisoria das duas provincias a Serra
Grande ou da Ibiapaba, sem outra interrupção além da do
rio Puty, no ponto do Boqueirão, e pertencendo á Provincia
do Piauhy todas as vertentes occidentaes da mesma serra,
nesta parte, e á do Ceará as orientaes.
Art. 2º Fica pertencendo á Provincia do Piauhy a freguezia
da Amarração com os limites que estabeleceu a Lei
provincial do Ceará n. 1360 de 5 de Novembro de 1870,
a saber: da barra do rio Timonia, rio de S. João da Praia
Acima, até a barra do riacho, que segue para Santa Roza,
e d’ahi em rumo direito á serra de Santa Rita, até o pico da
serra Cocal, termo do Piauhy.
Art. 3º A linha divisoria ecclesiastica será identica á civil
que fica estabelecida, sendo o Governo autorizado para
solicitar da Santa Sé as necesarias bullas.
14 -

Mapa apresenta as áreas de permuta dos territórios de
Amarração, atual Luís Correia, e Príncipe Imperial, atual
Crateús e Independência, conforme definido no decreto
imperial nº 3012/1880.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/
DPL3012-1880.htm
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ARTIGO SOBRE OS LIMITES DO CEARÁ

Fonte: https://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/
RevPorAno/1937/1937-OCearaeSeusLimites.pdf

Observação
Verificando os termos do decreto, vê-se que ficou mantida
a primitiva linha divisória das duas províncias, pela
Serra Grande ou da Ibiapaba (Ordem Régia de 1720);
a modificação ou alteração, por que passou, é restrita a
16 -

comarca do Príncipe Imperial, e limitada a determinada
parte. São bem precisas, bem claras, as suas palavras:
“servindo de linha divisória a Serra Grande ou da
Ibiapaba, sem outra interrupção, além da do rio Poty,
no ponto do Boqueirão”. E, para mais salientar e frisar
bem qual fosse a modificação, diz: “ficando nesta parte
pertencentes ao Piauí todas as vertentes ocidentais e ao
Ceará as orientais”.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 66, INCLUINDO O
TERMO “NESTA PARTE”. O PROJETO FOI APROVADO NA
CÂMARA E RESULTOU NO DECRETO IMPERIAL Nº. 3.012
- 22 DE OUTUBRO DE 1880.

- 17

Fonte: https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/27740/
anais_camara_1880_TomoIV.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Observação
Para ficar claro que o decreto 3.012 de 1880 se refere
somente a permuta dos territórios de príncipe imperial e
amarração, foi proposta uma emenda modificativa ao artigo
10 do Projeto de lei n0 66 oriundo do Senado, referente
a divisa entre as províncias do Ceará e Piauí. No projeto
original do Senado não tinha o termo “nesta parte”.

18 -

LEGISLAÇÃO - CONFERÊNCIA DE LIMITES
INTERESTADUAES - 1920

Já na era Republicana, os debates acerca da definição das

divisas interestaduais permearam o início da República no
País, TENDO SIDO OFICIALIZADA A CONFERÊNCIA DE
LIMITES. Salienta-se que este acordo não foi referendado pelos
parlamentos estaduais, tratando-se de uma carta de intenções.
O Acordo menciona que a linha divisória a traçar no citado trecho
da Serra da Ibiapaba, compreendido entre o pico da Serra Cocal
e o boqueirão do rio Poty correrá pelo divisor de águas da serra
grande ou de Ibiapaba, ficando, porém, entendido que, mesmo
contra a linha de divisão das águas, prevalecerão sempre a
posse de jurisdição de fato estabelecidas por qualquer dos
dois Estados, as cidades, vilas e povoações até a data da citada
lei nº 3.012.

- 19

Municípios segundo data de criação
Município
Viçosa do Ceará
Granja
Guaraciaba do Norte
São Benedito
Ibiapina
Crateús
Ipueiras
Tianguá
Ubajara
Carnaubal
Poranga
Ipaporanga
Croatá
Fonte: Ipece.

Município de origem
Viçosa do Ceará
São Benedito
Marvão (PI)
Ipu
Viçosa do Ceará
Ibiapina
São Benedito
Ipueiras
Nova Russas
Guaraciaba do Norte

Data de criação
07/07/1759
17/10/1776
12/05/1791
18/11/1872
23/11/1878
22/10/1880
25/10/1883
31/07/1890
24/08/1915
22/06/1957
05/07/1957
18/09/1987
28/04/1988

Observações
- O documento da conferência de limites interestaduais
faz parte da ACO 1831, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal (STF).
- São 13 municípios envolvidos na área de litígio. Os mais
antigos e que deram origem a todos os demais são: Viçosa do Ceará (1759), Granja (1776) e Guaraciaba do
Norte (1791), que datam de antes do decreto do ano de
1880.
- Por exemplo, o município de Ipaporanga foi emancipado
de Nova Russas, originado de Ipueiras, sendo este desmembrado do município de Ipu, emancipado de Guaraciba do Norte (1791).
- Conforme o disposto na conferência de limites de 1920,
as áreas de litígio situadas nesses 13 municípios pertencem ao Ceará, porque o Estado vêm administrando
estes territórios desde antes da promulgação do Decreto Imperial.
20 -

3 ACO 1831/2011
MUNICÍPIOS, EXTENSÃO
TERRITORIAL E
EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS

LIMITE ESTADUAL ENTRE O CEARÁ E O PIAUÍ – IBGE

CENSO 1991

CENSO 2000

CENSO 2010

CENSO 2020

FONTE: IBGE.

Observação
Desde o censo demográfico 2000 o IBGE não apresenta
área de litígio em suas pesquisas censitárias (mantendo o
mesmo limite entre os Estados).
22 -

ÁREAS DE INDEFINIÇÃO (LITÍGIO) SEGUNDO OS
LIMITES REFERENTES AO ANO DE 1991

- Na ação no STF (pg. 2) é mencionado pelo Piauí três
áreas de litígio, que correspondem aos tres polígonos
destacados no mapa acima.
- As três áreas de indefinição (demarcadas no censo de
1991) correspondem a um valor de 2.821,54 km².
- Em relação ao território do Ceará, estas áreas equivalem
a 1,90%.
- Em relação ao território do Piauí, estas áreas correspondem a 1,12%.

- 23

ÁREAS DOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS NAS ÁREAS DE
INDEFINIÇÃO (LITÍGIO)
Comparativo de área territorial dos censos demográficos de
2010 e 1991, segundo municípios envolvidos na área de litígio
Unidade Geográfica
Municipios do Ceará
Poranga
Croatá
Tianguá
Ipueiras
Carnaubal
Ubajara
Ibiapina
São Benedito
Ipaporanga
Crateús
Viçosa do Ceará
Granja
Guaraciaba do Norte
Municipios do Piauí
Cocal dos Alves
Cocal
Buriti dos Montes
São João da Fronteira
São Miguel do Tapuio
Pedro II
Luís Correia
Piracuruca
TOTAL

Área do município
Área de indefinição
(IBGE - 2010) em km² (IBGE - 1991) em km²
14.245,48
2.158,98
1.309,17
868,51
700,66
226,71
907,27
189,79
1.475,55
282,68
364,14
60,88
422,75
66,71
414,54
60,26
339,17
45,85
701,73
54,33
2.986,19
183,61
1.312,69
74,75
2.698,63
44,87
612,99
0,03
15.253,32
662,57
358,59
81,82
1.271,99
165,55
2.654,33
319,94
765,73
56,40
5.228,09
24,89
1.517,46
5,49
1.073,83
3,62
2.383,30
4,85
29.498,80
2.821,54

%
66,34
32,36
20,92
19,16
16,72
15,78
14,54
13,52
7,74
6,15
5,69
1,66
0,00
22,82
13,02
12,05
7,36
0,48
0,36
0,34
0,20
-

Fonte dos dados: IBGE. Elaboração: IPECE.

- Cerca de 76% da área de indefinição está hoje sendo
pesquisada para o Estado do Ceará, conforme o limite
praticado nos censos de 2000 e 2010 do IBGE.
- O município de Poranga, por exemplo, perderia 66% de
seu território caso o STF decida que esta área pertence
ao Piauí. Os outros 12 municípios cearenses podem ser
consultados na tabela acima.
24 -

MAPEAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CEARÁ

- Foram mapeados os equipamentos públicos existentes
na área de litígio (linha vermelha), sendo todos pertencentes ao Ceará. Como exemplo, tem-se: escolas, unidades de saúde, rodovias, poços, etc.
Escolas

Poços

- 25

MAPEAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO
CEARÁ

- Exemplos de registro fotográfico de equipamentos públicos e infraestrutura na área de litígio, mantida pelo
Estado do Ceará e seus municípios, visando o desenvolvimento da região e melhoria da qualidade de vida para
a população.
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4 ACO 1831/2011
RELATÓRIOS TÉCNICOS
ELABORADOS PELO IBGE
E EXÉRCITO

RELATÓRIO TÉCNICO – IBGE

- Em atendimento à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) da Advocacia
Geral da União (AGU), o IBGE coordenou um trabalho
técnico no ano de 2012 com o objetivo de desenvolver e
consolidar uma metodologia que possibilite o reconhecimento e identificação do traçado da divisa entre os estados do Piauí e Ceará.
- Foi selecionada uma área piloto entre os municípios de
Poranga e Pedro II com extensão de 30 km, tendo sido o
trabalho técnico acompanhado por técnicos do estado
do Ceará e do Piauí.
-

- A partir da análise histórica – documental, mapas cartográficos e do trabalho de campo realizado pelo IBGE,
tem-se que a linha da divisa entre os municípios de Pedro II e Poranga, segue o alinhamento dos marcos de
pedra implantados na região. A divisa no perímetro da
área selecionada para o Projeto Piloto, apesar de não estar totalmente materializada no terreno, não apresenta
conflitos entre os moradores na confrontação entre os
Estados.
28 -

ROTEIRO DE PERGUNTAS USADO NO TRABALHO DE
CAMPO.
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RELATÓRIO TÉCNICO - IBGE

Fonte:http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=169678967&ext=.pdf

- O IBGE concluiu o estudo técnico recomendando que seja
definido em comum acordo entre os Estados para a efetivação
da divisa a combinação de uma linha sinuosa da divisão das
águas, utilizando-se da altimetria e hidrografia, dados dos levantamentos fundiários e os marcos de pedra encontrados na
região, onde prevalecerão sempre os limites da posse tradicional como uma situação consolidada, conforme dispôs o
convênio arbitral de 1920.
- O Estado do Piauí não aceitou os resultados do trabalho técnico do IBGE sendo encerrada a mediação na câmara de
conciliação, continuando o trâmite da Ação Civil Originária
1831/2011 no STF.
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RELATÓRIO PRELIMINAR REALIZADO PELO EXÉRCITO –
ANO DE 2016

- O Supremo Tribunal Federal delegou ao Exército Brasileiro a realização de uma perícia técnica para definição
das divisas entre o estado do Ceará e do Piauí.
- O Exército elaborou no ano de 2016 o relatório de planejamento, custos e impactos da perícia técnica da referida
divisa. Ressalta-se que a citada perícia técnica final ainda está sendo elaborada pela mencionada instituição.
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- Conforme pode-se observar no documento gerado pelo
Exército, a metodologia usada pela instituição tem como
premissa a análise de documentos históricos originais,
atendendo-se apenas às questões técnicas do ponto de
vista cartográfico e geográfico.
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MAPA COMPARATIVO COM O LIMITE DO CENSO 2010,
ÁREA DE LITÍGIO E ÁREA DELIMITADA PELO EXÉRCITO
(2016)

- Por meio deste relatório técnico do Exército (perícia preliminar), o estado do Ceará Ceará perderia seis municípios: Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do
Norte, Croatá e Poranga.
- A seguir são apresentados dados relevantes relativos a
área territorial, população, infraestrutura e equipamentos, comparando-se a área solicitada pelo Piauí na ação
1831 (litígio) e a área identificada pelo Exército em seu
relatório preliminar (usando critério meramente cartográfico).
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RESUMO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ÁREA DE
LITÍGIO CE/PI – DADOS DE 2018
Proposta
Infraestrutura e
Litígio
Preliminar
Observações
Equipamentos
(1991)
Exército (2016)
Dados do censo
N° de habitantes
5.427
244.712
2010.
Ibiapina, São
Benedito,
Carnaubal,
Nº de municípios
0
6
Guaraciaba do
Norte, Croatá e
Poranga
Ibiapina, São
Benedito,
Carnaubal,
N° de sedes
0
7
Guaraciaba do
municipais
Norte, Croatá,
Poranga e
Ubajara
N° de distritos
4
35
N° de localidades
148
806
N° de escolas
46
290
N° de Centros de
0
6
educação infantil
N° de
brinquedopraças

0

2

N° de escolas
Indígenas

0

2

N° de escolas
profissionalizantes

0

3

N° de unidades de
saúde

4

172

0

24

Centro de
Convivência,
CREAS, CRAS
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Ibiapina e
Ubajara

São Benedito,
Ubajara e
Guaraciaba do
Norte

RESUMO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ÁREA DE
LITÍGIO CE/PI – DADOS DE 2018
Posto da Policia
Rodoviária
0
1
Ubajara
Estadual
São Benedito,
Ubajara e
Delegacias
0
3
Guaraciaba do
Norte
103 Km de
rodovias federais
Estradas (Km)
122 Km
733 km
e 630 de
rodovias
estaduais
Campo de Pouso
0
1
São Benedito
N° torres eólicas
87
598
N° de áreas de
37
117
mineração
N° de
estabelecimentos
agropecuários

1.006

21.747

UC Estadual

0

1

UC Federal

0

1

Açudes
estratégicos

0

2

N° de poços

191

1.549

Bica do Ipu
Parque Nacional
de Ubajara
Jaburu I
(Ubajara) e
Lontras
(Ipueiras)

Elaboração: Ipece.
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5 CONSIDERAÇÕES
FINAIS
-

- A análise realizada (em seu relatório técnico no 001/2016)
pelo Exército Brasileiro é puramente cartográfica, analisando somente os fatores físicos (divisor topográfico),
a partir de uma interpretação errada do Decreto Imperial 3.012/1880, não contemplando a dimensão social,
cultural e de identidade que as populações tecem no território;
- O território representa uma projeção dos diferentes modos de luta e vivência da cidadania. Ao se ver como parte integrante deste, os indivíduos desenvolvem um agir
social, criam relações de identidade, de apropriação, e
efetivam a territorialidade (SOUZA, 2020);
- Neste contexto, o estado do Ceará abordou quando indagado quais seriam os quesitos de perícia técnica, a
ser realizada pelo Exército Brasileiro, itens relativos a
dimensão social e cultural, que esperamos ser atendidos na perícia técnica final a ser realizada pelo Exército;
- A Conferência de Limites do ano de 1920 estabeleceu
que a linha divisória a traçar no citado trecho da Serra
da Ibiapaba, compreendido entre o pico da Serra Cocal
e o boqueirão do rio Poty, correrá pelo divisor de águas
da serra grande ou de Ibiapaba, ficando, porém, entendido que, mesmo contra a linha de divisão das águas,
prevalecerão sempre a posse de jurisdição de fato estabelecidas por qualquer dos dois Estados, as cidades,
vilas e povoações até a data da citada lei nº 3.012;
- Desse modo, o instrumento jurídico do “UTI POSSIDETIS” se torna aplicável a divisa CE/PI, de modo que este
instrumento é um princípio de direito internacional segundo o qual os que de fato ocupam um território possuem direito sobre este.
“SOMOS TODOS CEARENSES”
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Dúvidas
Eventuais dúvidas e questionamentos sobre projeto de
definição do território municipal deverão ser oficiados a
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na Comissão
de Criação de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais.

Endereço:
Av. Desembargador Moreira nº 2807
Anexo II - Ed. Dep. Euclides Ferreira Gomes, sala 410
Dionísio Torres - CEP 60.170-900 Fortaleza - Ceará
Fone: 3277-2737

e-mail: cassuntosmunicipais@al.ce.gov.br
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H ino N acional B rasileiro
Música de Francisco Manoel da Silva
Letra de Joaquim Osório Duque Estrada
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula
– Paz no futuro e glória no passado.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Terra adorada
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

H ino do E stado do C eará
Letra: Thomaz Pompeu Lopes Ferreira
Música: Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que a tua glória conta!
Terra, o teu nome, a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
- Nome que brilha, esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada;
Que importa que teu barco seja um nada,
Na vastidão do oceano,
Se, à proa, vão heróis e marinheiros
E vão, no peito, corações guerreiros?!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E, despertando, deslumbrada ao vê-las,
Ressoe a voz dos ninhos...
Há de aflorar, nas rosas e nos cravos
Rubros, o sangue ardente dos escravos!

Sim, nós te amamos, em ventura e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em messes, nos estios
Em bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem do solo em rumorosas festas!

Seja o teu verbo a voz do coração,
- Verbo de paz e amor, do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Abra-se ao vento o teu pendão natal,
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E, desfraldando, diga aos céus e aos ares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi, na paz, da cor das hóstias brancas!
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