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AqueleAquele  queque  ignoraignora  oo  seuseu  passadopassado  nãonão  podepode
anteciparantecipar  osos  seusseus  futurosfuturos  possíveis.possíveis.  AA  maioriamaioria  dosdos
acontecimentosacontecimentos  destinadosdestinados  aa  produzir-seproduzir-se  jájá  criaramcriaram
raízesraízes  numnum  passadopassado  longínquo.longínquo.  UmaUma  olhadelaolhadela
frequentefrequente  parapara  oo  retrovisorretrovisor  tambémtambém  fazfaz  parteparte  dede
umauma  boaboa  conduçãocondução  faceface  aoao  futuro.futuro.  (Michel(Michel  Godet)Godet)

NosNos  princípiosprincípios  dada  segundasegunda  metademetade  dodo  séculoséculo  XVIII,XVIII,  aproximadamente,aproximadamente,  estabeleceuestabeleceu
moradiamoradia  nana  atualatual  ÁguasÁguas  Belas,Belas, João Rodrigues Cardoso João Rodrigues Cardoso,,  vindovindo  dede  SantoSanto  AntãoAntão  dada  MataMata
(atual(atual  VitóriaVitória  dede  SantoSanto  Antão),Antão), n netoeto  dede  umauma  nobrenobre  portuguesaportuguesa (possível descendência) (possível descendência),,  queque
veioveio  parapara  oo  BrasilBrasil  àà  épocaépoca  dada  colonização:colonização:  

JoãoJoão  RodriguesRodrigues  CardosoCardoso  descendedescende  dede  SimãoSimão  RodriguesRodrigues  Cardoso,Cardoso,  queque  segundosegundo
PereiraPereira  dada  Costa,Costa,  governougovernou  Pernambuco,Pernambuco,  dede “ “15801580  aa  15831583””,,  nono  impedimentoimpedimento  dede
JerônimoJerônimo  dede  Albuquerque,Albuquerque,  comocomo  umum  dosdos  loco-tenentesloco-tenentes  constituídosconstituídos  pelopelo  donatáriodonatário
JorgeJorge  dede  AlbuquerqueAlbuquerque””..

““SimãoSimão  RodriguesRodrigues  CardosoCardoso  eraera  formadoformado  emem  direito,direito,  tinhatinha  oo  graugrau  dede  licenciadolicenciado
conferidoconferido  pelapela  UniversidadeUniversidade  dede  Coimbra,Coimbra,  ee  veioveio  parapara  PernambucoPernambuco  comcom  oo  despachodespacho
régiorégio  dede  ouvidor-geralouvidor-geral  dada  capitania,capitania,  cujocujo  cargocargo  exerceuexerceu  porpor  muitosmuitos  anos.anos.” ” (Revista(Revista
dodo  InstitutoInstituto  ArqueológicoArqueológico  ee  GeográficoGeográfico  PernambucanoPernambucano  n.ºn.º  5050 –  – V.V.  VIIIVIII –  – páginapágina  64,64,
anoano  1897).1897).

JoãoJoão  RodriguesRodrigues  CardosoCardoso  eraera  casadocasado  ee  comcom  trêstrês  filhos,filhos,  nascidosnascidos  naquelanaquela  freguesia,freguesia,

hoje,hoje,  VitóriaVitória  dede  SantoSanto  Antão,Antão,  datadata  oo  nascimentonascimento  dodo  primogênitoprimogênito  dodo  anoano  dede  1745,1745,  JoãoJoão

RodriguesRodrigues  CardosoCardoso  Filho,Filho,  sendosendo  eleele  dede  ligaçãoligação  entreentre  muitasmuitas  famíliasfamílias  nosnos  municípiosmunicípios

circunvizinhoscircunvizinhos  aa  Itaíba.Itaíba.

NoNo  anoano  dede  17781778  nasceunasceu  LuísLuís  MiguelMiguel  dede  JesusJesus  Cardoso,Cardoso,  3.º3.º  netoneto  dede  JoãoJoão  RodriguesRodrigues

Cardoso,Cardoso,  queque  porpor  voltavolta  dodo  anoano  dede  1840,1840,  andandoandando  aa  procuraprocura  dede  seuseu  gadogado  encontrouencontrou  umum

riachoriacho  ee  viuviu  abelhasabelhas  chupandochupando  oo  arealareal  molhado (segundo a tradição oral),molhado (segundo a tradição oral),  indício,indício,  segundosegundo  aa
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sabedoriasabedoria  popular,popular,  notounotou  queque  aliali  podiapodia  terter  água.água.  DiasDias  depoisdepois  mandoumandou  cavar,cavar,  atéaté  queque  emem

certacerta  profundidadeprofundidade  começassecomeçasse  aa  jorrarjorrar  água,água,  dalidali  eleele  mandoumandou  abrirabrir  umauma  estradaestrada  ondeonde  davadava

acessoacesso  atéaté  aa  suasua  residência.residência.

Luís Miguel moravaLuís Miguel morava em uma  em uma fazendafazenda  queque  ficavaficava  distantedistante  6km6km  dodo  riacho,riacho,  atualmenteatualmente

existeexiste  oo  PovoadoPovoado  dodo  Salgadinho,Salgadinho,  EmEm  seguidaseguida  fezfez  umum  curralcurral  parapara  prenderprender  seuseu  gado,gado,  pertoperto  dede

umauma  grandegrande  árvore,árvore,  árvoreárvore  chamadachamada  Pau-ferro,Pau-ferro,  naquelanaquela época  época parapara  aa  PovoaçãoPovoação  dede  IpanemaIpanema

(Águas(Águas  Belas)Belas)  nãonão  existiaexistia  estrada,estrada,  mandando-omandando-o  fazerfazer  uma,uma,  tendatenda  aa  referidareferida  estradaestrada  inícioinício

ondeonde  hojehoje  ficafica  aa  RuaRua  ÁguasÁguas  Belas.Belas.

AA  tradiçãotradição  oraloral  contaconta  queque  haviahavia  porpor  essaessa  regiãoregião  umum  boiadeiroboiadeiro
chamadochamado  ManoelManoel  Alves,Alves,  queque  segundosegundo  algunsalguns  seriaseria  oo  responsávelresponsável  pelapela
origemorigem  dede  nossonosso  município,município,  emem  nossanossa  regiãoregião  dede  fatofato  existiuexistiu  umum
povoadopovoado  chamadochamado  ManuelManuel  Alves,Alves,  e,e,  devidodevido  asas  condiçõescondições  climáticasclimáticas
dada  época,época,  umauma  forteforte  secaseca  fezfez  comcom  queque  osos  moradoresmoradores  dodo  referidoreferido
povoado,povoado,  mudassemmudassem  parapara  oo  PovoadoPovoado  dede  Assurema/PauAssurema/Pau  Ferro.Ferro.

AA  confirmaçãoconfirmação  dada  existênciaexistência  dodo  PovoadoPovoado  ManuelManuel  Alves,Alves,    foifoi
encontradaencontrada  nono  ArquivoArquivo  PúblicoPúblico  Estadual,Estadual,  nosnos  documentosdocumentos  intitulados:intitulados:
““JuizesJuizes  dede  PazPaz””,,  volumevolume  12,12,  páginapágina  108,108,  datadadatada  dede  0404  dede  janeirojaneiro  dede
1852,1852,  assimassim  diziadizia  aa  ditadita  correspondênciacorrespondência  dodo  JuizJuiz  dede  PazPaz  ApolinárioApolinário
FlorentinoFlorentino  dede  AlbuquerqueAlbuquerque  Maranhão,Maranhão,  aoao  Ilmo.Ilmo.  Sr.Sr.  DelegadoDelegado
HemetérioHemetério  JoséJosé  VellozoVellozo  dada  Silveira:Silveira:

ÁguasÁguas  Belas,Belas,  0404  dede  janeirojaneiro  dede  1852.1852.

NoNo  diadia  0303  dede  janeirojaneiro  dede  1852,1852,  foifoi  avisadoavisado  porpor
voltavolta  dasdas  0909  horashoras  dada  noitenoite  dede  queque  6060  facciososfacciosos  dasdas
AreiasAreias  dodo  Manari,Manari,  tinhamtinham  marchadomarchado  emem  direçãodireção  aa
FreguesiaFreguesia  dede  ÁguasÁguas  Belas,Belas,  porpor  serser  noitenoite  oo  JuizJuiz  ficouficou
impossibilitadoimpossibilitado  dede  averiguaraveriguar  melhor,melhor,  porémporém  logologo  queque  aa
barrabarra  dodo  diadia  seguinte,seguinte,  montoumontou  aa  CavaloCavalo  ee  comcom  légualégua  ee
meiameia  dede  distânciadistância  soubesoube  queque  umauma  POVOAÇÃOPOVOAÇÃO
MANOELMANOEL          ALVESALVES          ((    grifogrifo  meumeu)),,  erameram  2020  ee  nãonão  6060
facciososfacciosos  queque  haviamhaviam  sese  apresentadoapresentado  comandadoscomandados  porpor
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JanuárioJanuário  AntônioAntônio  ee  queque  porpor  instânciainstância  dodo  CoadjutorCoadjutor  JoãoJoão
dada  CostaCosta  Nunes,Nunes,  nadanada  fizeramfizeram  aa  exceçãoexceção  dede  armadosarmados
entrarementrarem  pelapela  PovoaçãoPovoação  ee  sese  retirarem.retirarem.

EmEm  outraoutra  correspondência,correspondência,  existenteexistente  nono  ArquivoArquivo  PúblicoPúblico  dodo  EstadoEstado  dede  Pernambuco,Pernambuco,
enviadaenviada  pelapela  CâmaraCâmara  dodo  Buíque,Buíque,  datadata  dede  1515  dede  abrilabril  dede  1859,1859,  oo  presidentepresidente  dada  Província,Província,
JoséJosé  AntônioAntônio  Saraiva,Saraiva,  recebeurecebeu  dada  CâmaraCâmara  dada  Vila-NovaVila-Nova  dodo  Buíque,Buíque,  umum  ofícioofício  assinadoassinado  pelopelo
seuseu  presidente,presidente,  TomásTomás  dede  AquinoAquino  CavalcantiCavalcanti  ee  pelospelos  vereadoresvereadores  AndréAndré  CavalcantiCavalcanti  dede
AlbuquerqueAlbuquerque  Arcoverde,Arcoverde,  LuísLuís  AntônioAntônio  M.M.  CavalcantiCavalcanti  ee  outros,outros,  confirmamconfirmam  aa  existênciaexistência  dodo
povoadopovoado  ManuelManuel  Alves,Alves,  bembem  como,como,  dodo  PovoadoPovoado  PauPau  Ferro,Ferro,  assimassim  redigido:redigido:

““AA  CâmaraCâmara  dede  BuíqueBuíque  tendotendo  aa  notícianotícia  queque  fôrafôra
apresentadoapresentado  nana  AssembléiaAssembléia  ProvincialProvincial  umum  projetoprojeto
desmembrandodesmembrando  dodo  seuseu  municípiomunicípio  aa  freguesiafreguesia  dede  ÁguasÁguas
Belas,Belas,  parapara  fazerfazer  parteparte  dodo  novonovo  TêrmoTêrmo  dede  Papacaça,Papacaça,  queque
sese  projetaprojeta  criar,criar,  vemvem  representarrepresentar  aa  v.v.  excia.excia.  queque
semelhantesemelhante  desmembramentodesmembramento  dada  ditadita  freguesiafreguesia  nãonão  éé  dede
interêsseinterêsse  públicopúblico  ee  simsim  favorearfavorear  pretensõespretensões  dede  cabalistascabalistas
ee  pretendentespretendentes  àà  deputaçãodeputação  geralgeral  ee  provincial.provincial.

OO  TêrmoTêrmo  dede  Buíque,Buíque,  semsem  ÁguasÁguas  Belas,Belas,  podepode – –sese
considerarconsiderar  morto;morto;  porqueporque  ficafica  reduzidoreduzido  aa  umauma  sósó
freguesiafreguesia  dede  umauma  populaçãopopulação  desvirtuadadesvirtuada  comocomo  sempresempre
sese  dádá  emem  lugares,lugares,  ondeonde  aa  criaçãocriação  dodo  gadogado  constituiconstitui  aa
principalprincipal  indústriaindústria  dede  seusseus  habitantes.habitantes.

PeloPelo  ladolado  dosdos  interêssesinterêsses  pessoaispessoais  dede  ÁguasÁguas  BelasBelas
tambémtambém  essaessa  desmembraçãodesmembração  nãonão  podepode  convir,convir,  porqueporque
aquelaaquela  freguesiafreguesia  sese  estendeestende  tôdatôda  dada  povoaçãopovoação  parapara  aa  vilavila
dodo  Buíque;Buíque;  ee  parapara  oo  poentepoente  dada  mesmamesma  vila;vila;  aoao  passopasso  queque
osos  MoradoresMoradores  dede  SantaSanta  MariaMaria,,  MANUELMANUEL          ALVESALVES    ,,  PAUPAU
FERROFERRO  (grifo(grifo  meu)meu),,  etc,etc,  deixamdeixam  dede  ficarficar  distandodistando  dede
Buíque,Buíque,  ondeonde  têmtêm  suassuas  relações,relações,  66  aa  88  léguas,léguas,  perdendoperdendo
assimassim  tôdatôda  aa  comodidadecomodidade  dede  sese  proveremproverem  dede  JustiçaJustiça  dede
tãotão  pequenapequena  distânciadistância  pertencendopertencendo  àà  Papacaça,Papacaça,  vemvem  aa
ficarficar  distantedistante  3030  léguasléguas  ee  sujeitossujeitos  aa  gravesgraves  prejuízos.prejuízos.

AA  CâmaraCâmara  nãonão  sese  opõeopõe  àà  criaçãocriação  dodo  TêrmoTêrmo  dede
PapacaçaPapacaça  masmas  entendeentende  queque  êsseêsse  TêrmoTêrmo  sese  podepode  criarcriar  semsem
prejuízoprejuízo  dodo  TêrmoTêrmo  dede  Buíque;Buíque;  sese  aa  freguesiafreguesia  dede
PapacaçaPapacaça  porpor  sisi  sósó  nãonão  éé  suficeintesuficeinte  parapara  constituirconstituir  umum
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município,município,  anexa-se-lheanexa-se-lhe  oo  distritodistrito  ee  sub-delegaciasub-delegacia  dede
Correntes,Correntes,  comocomo  jájá  outroraoutrora  sese  fêz,fêz,  quandoquando  sese  crioucriou  vilavila
emem  Correntes,Correntes,  aa  qualqual  foifoi  dissolvida,dissolvida,  ee  nuncanunca  sese  contendocontendo
comcom  ÁguasÁguas  Belas,Belas,  muitomuito  distantedistante  ee  semsem  proveitoproveito  algumalgum
parapara  osos  moradoresmoradores  dede  taltal  freguesia.freguesia.  EsperaEspera  poispois  aa
CâmaraCâmara  queque  v.v.  excia.excia.  tomarátomará  emem  consideraçãoconsideração  aa  presentepresente
representação,representação,  levandolevando  atéaté  aoao  conhecimentoconhecimento  dada
AssembléiaAssembléia  ProvincialProvincial  sese  fôrfôr  preciso,preciso,  parapara  queque  elaela
melhormelhor  considereconsidere  oo  projetoprojeto  dada  criaçãocriação  dada  vilavila  ee  TêrmoTêrmo
dede  Papacaça,Papacaça,  faráfará  justiçajustiça  tambémtambém  àà  vilavila  ee  TêrmoTêrmo  dede
Buíque.Buíque.  (sic)(sic)

NaNa  transcriçãotranscrição  dodo  documentodocumento  acimaacima  nota-senota-se  queque  nono  anoano  dede  1859,1859,  jájá  existiaexistia  oo
PovoadoPovoado  dede  PauPau  Ferro,Ferro,  ee  também,também,  sese  confirmaconfirma  aa  existênciaexistência  dede  umum  povoadopovoado  chamadochamado
ManuelManuel          AlvesAlves    ..  Mas,Mas,  depoisdepois  oo  termotermo  ManuelManuel  Alves,Alves,  deixadeixa  dede  serser  utilizadoutilizado  (devido(devido  aa
mudançamudança  dede  localidade).localidade).

ManuelManuel  Alves;Alves;
AçuremaAçurema  (Assurema);(Assurema);
PauPau  Ferro (Páo-Ferro);Ferro (Páo-Ferro);
ItaíbaItaíba  (Itahyba).(Itahyba).

DosDos  motivosmotivos  queque  acarretaramacarretaram  aa  povoaçãopovoação  nana  região,região,  ondeonde  hojehoje  éé  aa  sedesede  dede  nossonosso
município,município,  asas  informaçõesinformações  abaixo,abaixo,  tornaram-setornaram-se  possívelpossível  umauma  povoaçãopovoação  comcom  maismais  forçaforça  ee
empenho.empenho.  OO  acontecimentoacontecimento  aa  seguir,seguir,  impulsionouimpulsionou  oo  surgimentosurgimento  dede  nossonosso  Município.Município.

DeDe  18401840  aa  1852,1852,  AntônioAntônio  RamosRamos  dede  Vasconcelos,Vasconcelos,  escrivãoescrivão  dede  Paz,Paz,  dada  PovoaçãoPovoação  dede
IpanemaIpanema  (Águas(Águas  Belas),Belas),  paipai  dede  AntônioAntônio  MalaquiasMalaquias  RamosRamos  dede  VasconcelosVasconcelos  ((PadrePadre
MalaquiasMalaquias),),  aa  pedidopedido  dodo  filho,filho,  teriateria  queque  doardoar  umum  patrimôniopatrimônio  aa  Igreja,Igreja,  poispois  suasua  vontadevontade  eraera
dede  seguirseguir  oo  sacerdócio,sacerdócio,  masmas  seuseu  paipai  nãonão  tinhatinha  recursosrecursos  parapara  fazerfazer  taltal  doação,doação,  recorrendorecorrendo
entãoentão  aoao  seuseu tio-avô tio-avô,,    LuizLuiz          MiguelMiguel          dede          JesusJesus          Cardoso.Cardoso.    

OO tio-avô tio-avô,,  aa  quemquem  foramforam  pedirpedir  ajudaajuda  impôsimpôs  umauma  pequenapequena  condição,condição,  queque  parapara  eleele
fazerfazer  taltal  doação,doação,  ele,ele,  AntônioAntônio  Malaquias,Malaquias,  celebrariacelebraria  umauma  missamissa  emem  nossanossa  região,região,  emem  seguidaseguida
fezfez  construirconstruir  umauma  CapelaCapela  (hoje(hoje  aa  matrizmatriz  dede  NossaNossa  SenhoraSenhora  MãeMãe  dosdos  Homens),Homens),  dooudoou  enormeenorme
quantidadequantidade  dede  terrasterras  parapara  compreendercompreender  oo  patrimôniopatrimônio  dede  NossaNossa  SenhoraSenhora  dada  Conceição,Conceição,
PadroeiraPadroeira  daqueladaquela  Povoação.Povoação.

AntônioAntônio  MalaquiasMalaquias  RamosRamos  dede  Vasconcelos,Vasconcelos,  trinetotrineto  n.ºn.º  3636  dede  JoãoJoão  RodriguesRodrigues
Cardoso,Cardoso,  Pe.Pe.  Malaquias,Malaquias,  ordenou-seordenou-se  emem  Olinda.Olinda. Celebrou  Celebrou suasua  primeiraprimeira  missamissa  nana  matrizmatriz  dasdas
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ÁguasÁguas  Belas,Belas,  nana  qual,qual,  maismais  tarde,tarde,  exerceuexerceu  asas  funçõesfunções  dede  coadjutor.coadjutor.  FoiFoi  vigáriovigário  dasdas  PanelasPanelas
– – PE,PE,  e,e,  dede  MataMata  GrandeGrande –  – AL,AL,  ondeonde  veioveio  aa  falecer.falecer.  ((FaltaFalta  aa  comprovaçãocomprovação  sese  eleele  cumpriucumpriu  aa
promessapromessa  ee    quandoquando  celebroucelebrou  aa  missa aqui em Itaíba).missa aqui em Itaíba).

AsAs  festasfestas  dede  suasua  ordenaçãoordenação  duraramduraram  trêstrês  diasdias  seguidosseguidos  nana  terraterra  natal.natal.  OO  templotemplo  sese
regurgitouregurgitou  dede  gentegente  parapara  ouvirouvir  osos  sermõessermões  dodo  novelnovel  sacerdotesacerdote  ee  aa  suasua  famíliafamília  comemoroucomemorou  oo
acontecimentoacontecimento  comcom  dançasdanças  ee  repastos,repastos,  mas,mas,  aa  notanota  interessanteinteressante  dosdos  festejosfestejos  foifoi  aa  presençapresença
nasnas  lautaslautas  mesasmesas  dede  galinhasgalinhas  assadas,assadas,  trazendotrazendo  aoao  bicobico  umauma  dentaduradentadura    dede  papelão.papelão.

RespondiaRespondia  aa  família,família,  jocosamente,jocosamente,  aoao  despeitodespeito  dede  algumasalgumas  pessoaspessoas  dada  vila,vila,  queque
viviamviviam  aa  propalarpropalar  oo  dito:dito: “ “QuandoQuando  MalaquiasMalaquias  sese  ordenarordenar  asas  galinhasgalinhas  criamcriam  dentes....dentes....””

OO  Pe.Pe.  MalaquiasMalaquias  foifoi  oo  primeiroprimeiro  membromembro  dosdos  CardososCardosos  aa  possuirpossuir  umum  títulotítulo
acadêmico.acadêmico.  OO  seuseu  ingressoingresso  nono  SeminárioSeminário  emem  Olinda,Olinda,  gerougerou  oo  despeito,despeito,  queque  sese  manifestoumanifestou
emem  zombaria.zombaria.

AA  EscrituraEscritura  PúblicaPública  dede  DoaçãoDoação  foifoi  emem  1515  dede  dezembrodezembro  dede  1852, no Município de1852, no Município de
Águas Belas/PE, comÁguas Belas/PE, com  aa  EmancipaçãoEmancipação  PolíticaPolítica  dede  Itaíba,Itaíba,  aa  EscrituraEscritura  PúblicaPública  foifoi  transferidatransferida
aoao  CartórioCartório  dede  RegistroRegistro  dede  ImóveisImóveis  emem  2222  dede  outubrooutubro  dede  1963.1963.  RegistroRegistro  n.ºn.º  238,238,  folhasfolhas  57v/57v/
58,58,  LivroLivro  3-A,3-A,  sendosendo  representadorepresentado  porpor  seuseu  procuradorprocurador    Sr.Sr.  AntônioAntônio  RamosRamos  dede  Vasconcelos.Vasconcelos.

No No diadia  0101  dede  abrilabril  dede  1853,1853,  LuísLuís  MiguelMiguel  dede  JesusJesus  CardosoCardoso fez   fez  seuseu  testamentotestamento  nono  2.º2.º
Cartório,Cartório,  ondeonde  doavadoava  dede  terrasterras  aa  ParóquiaParóquia  dede  NossaNossa  SenhoraSenhora  dada  Conceição,Conceição,  locallocal  esseesse  queque  jájá
haviahavia  mandomando  erigirerigir  umauma  pequenapequena  capela.capela.  DiasDias  depoisdepois  emem  2929  dede  abrilabril  dede  1853,1853,  morremorre  LuísLuís
MiguelMiguel  ee  éé  enterradoenterrado  nana  capelacapela  queque  mandoumandou  construir,construir,  conformeconforme  constaconsta  nono  LivroLivro  3,3,  fls.fls.  163163
dada  matrizmatriz  dede  NossaNossa  SenhoraSenhora  dada  ConceiçãoConceição  emem  ÁguasÁguas  Belas.Belas.

Houve homenagem do Município de Itaíba ao seu fundador, naHouve homenagem do Município de Itaíba ao seu fundador, na
primeira  gestão  do  1º  Prefeito  Eleito,  Elpídio  Ramos  deprimeira  gestão  do  1º  Prefeito  Eleito,  Elpídio  Ramos  de
Vasconcelos. (houve um erro na confecção da placa)Vasconcelos. (houve um erro na confecção da placa)
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OO  florescimentoflorescimento  dede  AçuremaAçurema  ee  PauPau  FerroFerro
No município de Águas Belas existia naquela época, a sede de mesmo nome, e dois

distritos,  sendo o 1.º  distrito de Mucambos (hoje Iati)  e o 2.º distrito de Açurema, que
naquela época escrevia-se, também, Assurema.

E, nossa região já era muito habitada, com as diversas propriedades espalhadas pela
Município de Águas Belas, e, em especial no território, que hoje é o Município de Itaíba.

Documentos  do  ano  de  1858,  registram  muitas  propriedades  que  ainda  hoje,
passados  mais  160  anos,  conservam os  mesmos  nomes,  pois,  em cumprimento  a  uma
determinação  do Imperador  do Brasil,  Dom Pedro  II,  através  da  Lei  nº  601,  de 18 de
setembro de 1850, se mandou registrar cada propriedade do Império Brasileira.

As terras a que trata a lei acima, foram registradas no Livro de Registro de terras
públicas da Paróquia de Águas Belas, termo de abertura em 01 de julho de 1858, Vigário
responsável Pe. João Luiz da Silva Reis.

Nos referidos registros, foram encontrados os registros de muitas das propriedades
de Itaíba, conservando-se os mesmos nomes, tais como:

Alagoinha;
Angico;
Areia;
Barra da Tapera;
Barra Verde; (hoje assentamento do
movimento MST)
Barra;
Barriguda;
Bento Leite;
Boa Vista;
Bom Sucesso;
Broca;
Cabeço (terras do Pau Ferro)
Cachoeira Grande;
Cachoeirinha;
Cacimba das Negras (atual Distrito
de Negras)
Cacimba Nova;
Cajarana;
Caldeirão do Cachorro;

Caldeirões;
Capoeira Grande;
Carayba;
Caxoeirinha;
Cova triste;
Cupim;
Exu de Baixo;
Faccão;
Fazenda Pofso da Cruz;
Fazendinha;
Flores;
Girão (Girau) (atual povoado do
Jirau);
Imburana;
Jurema;
Lageiro
Lagoinha;
Lagoa Comprida;
Livramento;
Mamueiro;

Mandacarú;
Manuino;
Nóia;
Olho D’Água das Caraibas;
Olho D’Água do Saccão
Pedra de fogo;
Pilões;
Poço do Pascoal;
Queimada da Jurema;
Queimada Redonda;
Queimada;
Quixaba;
Riaxo da Pelonha (riacho)
Riaxo do Sitim (riacho)
Salgadinho;
Salobrinho;
Salobro;
Santa Ana;
São Gonçalo;
São Miguel;
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Serra dos Cavalos;
Serra dos Mares;
Serra Santa Maria;
Serrote;
Siganos;

Sitim (hoje assentamento do
movimento MST)
Sítio Pao Ferro;
Tapera;
Timbauba;

Trairas;
Trapiá;
Umbuseiro;

As propriedades  estão  grafadas  da  mesma  maneira  que  nos  registros  das  terras
públicas.

Segue abaixo duas transcrições dos Registros de Terras Públicas, neles podemos
encontrar responsáveis pela colonização de nossas terras, bem como, no local onde hoje é
Itaíba, Negras e Jirau.

Facão

Aos vinte de Agosto de mil, cincoenta, e oito, me foi apresentado o
exemplar cujo theor se segue = 

Eu Jeronimo Vas Tenorio, pofsuo, nesta Freguesia de Nofsa
Senhora da Conceição de Aguas Bellas, no Riacho dos Negros, no lugar
denominado Faccão a metade das terras pertencentes a mesma Fasenda
Faccão. Aguas Bellas, vinte de Agosto de mil, concoenta, e oito.
Jeronimo Vas Tenorio, e mais não continha, no dito exemplar, que fielmente
fis copiar.

Vigário João Luiz da Silva Reis

Broca

Aos dous de Setembro de mil, oitocentos cincoenta, e oito, me foi
apresentado o exemplar cujo theor se segue = 

Eu Jeronimo Pereira dos Santos pofsuo nesta Freguesia de
Aguas Bellas, huma parte de terra no Sitio denominado Olho D’Agua
da Broca, e que houve por compra aos Senhores Luis Miguel de Jesus
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Cardoso, e sua mulher Maria Francisca da Penha, cuja parte de terra se
acha demarcada pela maneira seguinte:

Pela parte do Norte dividindo-se com as terras de Livino Gomes,
e pela parte Sul, pegando do marco, que se acha afsentado, e deste para a parte
do presente na mesma direção até encontrar outro marco, na estrada do Girau, e
deste pela estrada abaixo em seguimento para o Salgadinho até encontrar outro
marco, e deste para o Nascente na mesma linha até encontrar outro marco que
esta afsentado na ribeira do rio da Broca pela parte do puente, e da hi em
linha recta a encontrar com o primeiro marco.

Aguas Bellas, 29 de Agosto de 1858. A rogo de Jeronimo
Pereira dos Santos, o Senhor Manoel Simplicio do Sacramento. e mais
não continha, no dito exemplar, que fielmente fis copiar. Vigário João Luiz
da Silva Reis

Açurema (Assurema), Pau Ferro e Manuel Alves

Os documentos comprovam que Itaíba surgiu da
união de 03 (três) povoados, Açurema (Assurema), Pau Ferro
e Manuel Alves, os dois primeiros tiveram maior destaque na
administração de Águas Belas. A distância entre o Povoado de
Açurema e Pau Ferroa era pequena, pouco mais 600 metros.
Segundo relatos, durante os períodos de fortes chuvas eram
separados pelo transbordamento do riacho pau ferro,
dificultando a travessia, sendo possível apenas a nado.

Águas Belas, Lei nº 1204, de 15 de Juno de 1875

O Bacharel João Pedro Carvalho de Moraes, moço fidalgo com exercício, moço
da camara imperial guarda roupa, commendador da imperial ordem da Rosa, da de
Leopoldo da Belgica e da de Carlos III da Hespanha, official da Legião de Honra,
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cavalheiro da ordem de São Maurício e São Lazaro e presidente da província de
Pernambuco:

Faço saber a todos os seus habitantes que a assembléia legislativa provincial
sob proposta da Camara municipal da Villa de Águas Bellas, decretou as seguintes
posturas:

Capítulo I

Secção I

Art. 1º - A camara municipal de Águas Bellas, para o bom desempenho de suas
atribuições, terá os empregados seguintes: um secretario, um procurador, dous fiscais, a
saber: um na Villa e   outro     na     Assurema;     um porteiro, dous cordeadores, um zelador do
curral e matadouro, e um adminstrador e zelador do cemitério publico.

Art. 2º - Todos estes empregados serão de nomeação da camara, que os poderá
demitir, quando não lhe merecerem confiança.

(...)

Consta  em documentações  que  em 07 de  janeiro  de  1877,  havia  tomado
posse para os cargos de Juízes de Paz do 1.º e 2.º distritos respectivamente os Srs. Tenente
Livino Lins de Albuquerque e o Capitão Joaquim Cavalcante.

Em 03 de janeiro de 1887, em ofício enviado ao Presidente da Província de
Pernambuco, à época, Sr. Pedro Vicente Azevedo, os vereadores solicitavam a necessária e
urgente a criação de uma cadeira  mista  no lugar  denominado Pau-Ferro,  2.º  distrito  de
Águas Belas, lugarejo onde mais florescia, e que para não sobrecarregar a Província com
mais este ônus, lembravam aquela municipalidade a transferência da cadeira de Mucambo
(Iati)  para  a  Povoação de Pau-Ferro,  visto  que como este  oferece  maiores  vantagens a
instrução pública.

À Câmara de vereadores de Águas Belas em 09 de janeiro de 1888, encaminha
ao Presidente da Província, Manuel Euplázio Correia, resposta ao ofício circular de 05 de
dezembro de 1887, com o seguinte teor:

Existindo  neste  Município  um  2.º  distrito  de  paz  denominado  Açurema,
contendo mais de 20 eleitores, tem ali de se fazer eleições em vista do disposto no art. 5.º
do Decreto 9.790, de 17 de outubro de 1887, cuja sede eleitoral deverá ser a Povoação de
Pau-Ferro, para que, e conforme determina V. exa., no final da supra dita circular indica a
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Capela filial  de Nossa Senhora da Conceição de Pau-Ferro para procederem-se aos atos
eleitorais, como o único edifício que mais se presta a esse fim.

No dia 16 de janeiro de 1893, O prefeito de Águas Belas, Benigno Rodrigues
Lins de Albuquerque, envia ao Governador de Pernambuco, Dr. Alexandre Barbosa Lima,
ofício comunicando que o município foi divido em 02 distritos e 01 povoado, tendo sido
criada uma escola mista, na Povoação de Pau-Ferro sendo nomeada para a cadeira Dona
Anna Ramos de Barros Malta, onde já exercia o referido cargo.

Em 11 de julho de 1896, em ofício enviado pelo prefeito de Águas Belas o Sr.
Nicolau Cavalcante de Siqueira, ao Governador à época, Joaquim Correira de Araújo, onde
tratava da Lei 201, que reorganizava o ensino primário estadual, nesse mesmo documento
indicava-se o Povoado de Açurema (Pau-Ferro) para ser a sede de uma cadeira mista, como
já era, cuja cadeira estava sendo muito bem regida pela ilustre professora Dona Amélia
Barreto.

Em  30  de  outubro  de  1900  o  prefeito  Salustiano  Cavalcante  de  Siqueira,
comunica ao governador que o Município de Águas Belas possui um povoado chamado
Açurema.

No início  do século  XX uma devastadora  seca assolou nossa  região,  quase
pondo fim a origem de nossa cidade, conforme consta na petição de 05 de maio de 1908 ao
governador  de  Pernambuco  Herculano  Bandeira  de  Mello,  onde  era  relatado  o  quão
devastadora estava sendo a estiagem em Águas Belas, relatava ainda que com referência ao
distrito  de  Açurema (Pau-Ferro)  o  mais  florescente,  mas  quase  abandonado,  porque os
habitantes se viram abrigados a irem buscar água com quatro ou seis léguas de distância e
ainda de má qualidade.

Dizia Sebastião de Vasconcelos Galvão, no Dicionário Corográfico, publicado
em 1908, afirmando que o Município de Águas Belas, possuía dois distritos o 1.º distrito
Mucambos (Iati) e o 2.º distrito de Pau-Ferro, sendo este último sede dele, pois havia um
outro  distrito  chamado  de  Acurema(Assurema),  que  pertencia  ao  mesmo,  possuindo na
época 4.000 habitantes. Consta no mesmo dicionário que havia em Pau-Ferro engenhocas
produtoras de aguardente e rapadura.

Águas Belas, 09 de março de 1925, o sr. Prefeito de Águas Belas Francisco
Leite da Silva Lins, fez solicitação ao Sr. Sérgio Teixeira Lins de Barros Loretto, através de
ofício pelo prolongamento da estrada carroçável da cidade de Águas Belas à Vila de Pau-
Ferro, o prefeito diz ainda que o povo águas-belense sentem-se honrados em ter sido berço
do sr. Governador, ressalta ainda o grandioso acontecimento das inaugurações das estradas
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a  Bom Conselho  e  Garanhuns  e  também de  uma escola  em Águas  Belas,  e  reforça  a
necessidade do prolongamento da referida estrada, pois , Pau-Ferro dista de Águas Belas
cerca de quarenta e oito (48) Km de terrenos planos, tendo o seu comércio, suas pecuárias e
agriculturas bastante adiantadas sendo o centro principal produtivo de algodão.

A seca  castiga  mais  uma vez  nossa  região,  e  em 25 de  janeiro  de  1929 o
Prefeito  de  Águas  Belas,  Sr.  João  Nunes,  encaminhou  ao  Governador  ,  Estácio  de
Albuquerque Coimbra, que vendo a grande necessidade d’água na Vila de Pau-Ferro, onde
já haviam se retirado mais de 50 famílias por falta d’água, deu logo início ao serviço de
escavação de um pequeno açude, que já havia sido iniciado a construção a alguns anos, e
que  água  ali  existente  só  seria  suficiente  por  mais  01  ano.  Ao  mesmo  tempo  fez  o
aplanamento da Rua do Comércio, reformou o curral do matadouro, fez a limpeza geral do
Açougue, e construiu mais 4 km da estrada que Liga a Vila de Pau –Ferro à capoeira do
Perua.

Alfredo Duarte, prefeito de Águas Belas, em 31 de março de 1931, envia ao
Secretário  da  Fazenda,  Dr.  Edgar  Teixeira  Leite,  lista  nominal  dos  funcionários  do
município de Águas Belas, aqui transcritas apenas aqueles nomes que fazem parte de nossa
história, sendo a Sr.ª Izaura de Melo Silva, professora da Vila de Pau-Ferro, Sr.ª Maria Nair
Ramos, professora no povoado de Negras e como Juiz de Paz do 3.º distrito o sr. Pedro de
Alcântara Ramos, e como fiscal do 2.º distrito o Sr. Leolpoldo de Albuquerque.

No ofício n.º 15, de 04 de abril de 1933, o Coronel Alfredo Duarte, prefeito de
Águas Belas, comunica que foi recolher um bônus de 5:000$000 (cinco mil contos de réis)
do Tesouro estadual, a fim que a mesma importância empregada fosse nas obras do açude
da Vila de Pau-Ferro, 2.º distrito de Águas Belas.

Em 18 de janeiro de 1934, no ofício do Sr. Alfredo Duarte, pede a correção do
nome do Oficial do Registro Civil, do 2.º distrito, o então nomeado Sr. Manoel Mathias da
Rocha.
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DeDe  AssuremaAssurema  àà  ItahybaItahyba

““QuantoQuanto  maismais  parapara  trástrás  sese  olha,olha,  maismais  adianteadiante  éé  possívelpossível  verver””..

WinstonWinston  ChurchillChurchill
EstadistaEstadista  InglêsInglês

QuantoQuanto  aa  origemorigem  dosdos  nomesnomes  ee  aa  quandoquando  erameram  utilizadosutilizados  asas  informaçõesinformações  queque  estãoestão
registradasregistradas  nosnos  livroslivros  dodo  CartórioCartório  dodo  RegistroRegistro  dede  pessoaspessoas  naturaisnaturais  dede  Itaíba,Itaíba,  nana  EnciclopédiaEnciclopédia
dosdos  municípiosmunicípios  dodo  InteriorInterior  dede  PernambucoPernambuco  ee  emem  CorrespondênciasCorrespondências  existenteexistente  nono  ArquivoArquivo
PúblicoPúblico  EstadualEstadual  nana  cidadecidade  dodo  Recife,Recife,  quantoquanto  aosaos  costumescostumes  orais,orais,  divergemdivergem  nasnas  datas,datas,
contudo,contudo,  deve-sedeve-se  levarlevar  emem  consideraçãoconsideração  queque  emem  certascertas  épocasépocas  nossanossa  cidadecidade  eraera  chamadachamada
paralelamenteparalelamente  comcom  maismais  dede  umum  nome,nome,  oraora  AçuremaAçurema  ee  Pau-ferro,Pau-ferro,  oraora  Pau-ferroPau-ferro  ee  Itaíba,Itaíba,  bembem
como,como,  porpor  muitosmuitos  anosanos  sese  utilizou-seutilizou-se  dodo  PovoadoPovoado  ManoelManoel  Alves,Alves,  comocomo  sendosendo  umum  dosdos
nomesnomes  dede  nossonosso município. município.

NãoNão  háhá  conhecidoconhecido  documentodocumento  algumalgum  acercaacerca  dada  fundaçãofundação  dada
localidade,localidade,  comocomo  nãonão  sese  encontraencontra  dada  maiormaior  parteparte  dede  muitosmuitos  outrosoutros
‘‘logareslogares’  ’  dodo  Estado.Estado.  ÉÉ  aa  tradiçãotradição  quemquem  estáestá  sempresempre  aa  contar-noscontar-nos
suassuas  ledas,ledas,  queque  sãosão  recolhidas,recolhidas,  emem  faltafalta  dede  melhormelhor  subsídios,subsídios,  mesmomesmo
porqueporque  atéaté  aa  lendalenda  éé  umauma  parteparte  integranteintegrante  dada  história,história,  principalmenteprincipalmente
local.local.

SebastiãoSebastião  dede  VasconcelosVasconcelos  GalvãoGalvão

OO  povoadopovoado  foifoi  chamadochamado  dede  Açurema,Açurema,  cujacuja  grafiagrafia  antigaantiga  eraera “ “AssuremaAssurema””,,  nomenome  dede
origemorigem  indígenaindígena  (Fulni-ô)(Fulni-ô)  queque  traduziatraduzia  umauma  característicacaracterística  dada  regiãoregião “ “terraterra  dasdas  seriemasseriemas””,,
lugarlugar  ondeonde  osos  índiosíndios  costumavamcostumavam  caçar.caçar.

ComCom  oo  nomenome  dede  PovoadoPovoado  dede  AçuremaAçurema  permaneceupermaneceu  atéaté  meadosmeados  dede  19101910,,  daídaí  porpor
diantediante  aoao  invésinvés  dede  povoadopovoado  subiusubiu  parapara  aa  categoriacategoria  dede  Vila,Vila,  sendo,sendo,  portanto,portanto,  VilaVila  dede
Açurema.Açurema.  

NossaNossa  cidadecidade  aindaainda  nãonão  estavaestava  comcom  seuseu  nomenome  definitivo,definitivo,  foifoi  emem  homenagemhomenagem  aa
grandegrande  árvore,árvore,  queque  aa  partirpartir  dede  19311931  queque  novonovo  nomenome  sese  deu,deu,  oo  dede  VilaVila  dede  Pau-ferro,Pau-ferro,  porém,porém,
esteeste  novonovo  nomenome  duroudurou  porpor  poucospoucos  anosanos  atéaté  3131          dede          marçomarço          dede          19381938    ,,  queque  atravésatravés  dodo  Decreto-Decreto-
LeiLei  EstadualEstadual  n.ºn.º  92,92,  entãoentão  PovoadoPovoado  dede  Açurema,Açurema,  VilaVila  dede  Açurema,Açurema,  VilaVila  dede  Pau-ferroPau-ferro  receberecebe
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maismais  umum  nomenome  queque  traztraz  aa  tradiçãotradição  dosdos  índiosíndios  ee  aa  homenagemhomenagem  aoao  grandegrande  Pau-ferro,Pau-ferro,  passoupassou  aa
serser  chamadochamado  dede “ “VilaVila          ItaíbaItaíba    ””    ,,  sendosendo  anteriormenteanteriormente  escritoescrito  dada  seguinteseguinte  maneiramaneira “ “ItahybaItahyba””,,
queque  sese  decompõedecompõe  emem  ITAITA –  – pedra,pedra,  ferro,ferro,  metalmetal  pretopreto  ee  emem  YBAYBA  ouou  IBAIBA – –árvore,árvore,    pau,pau,  PauPau
dede    pedra,pedra,  PauPau  dede  metal,metal,  PauPau  forte,forte, “ “PAUPAU  FERROFERRO””,,  aa  origemorigem  dodo  nomenome  Itaíba,Itaíba,  vemvem  dada
mesmamesma  origemorigem  dodo  nomenome  dada  cidadecidade  dede  Paudalho,Paudalho,  segundosegundo  TeodoroTeodoro  Sampaio,Sampaio,  nosnos  AnaisAnais
Pernambucanos.Pernambucanos.

ExtraídoExtraído  dodo  livrolivro “ “PernambucâniaPernambucânia –   –  OO  queque  háhá  nosnos  nomesnomes  dasdas
nossasnossas  cidadescidades””,,  dede  HomeroHomero  Fonseca,Fonseca,  encontra-seencontra-se  aa  origemorigem  dodo  nomenome  dede
nossanossa  cidade,cidade,  bembem  comocomo  dede  muitasmuitas  cidadescidades  brasileiras.brasileiras.

NoNo  livrolivro “ “ComoComo  NasceramNasceram  asas  CidadesCidades  dodo  BrasilBrasil””,,  PlínioPlínio  Salgado,Salgado,
nono  capítulocapítulo  sobresobre  aa  toponímia,toponímia,  discorrediscorre  sobresobre  aa  língualíngua  TupiTupi  ee  suasua
contribuiçãocontribuição  nessenesse  campo,campo,  emem  conformidadeconformidade  comcom  aa  ideologiaideologia  integralista,integralista,
dada  qualqual  eleele  foifoi  oo  principalprincipal  prócer,prócer,  cujacuja  estratégiaestratégia  valorizavaloriza  oo  elementoelemento
autóctoneautóctone  dede  nossanossa  culturacultura  comocomo  afirmaçãoafirmação  dodo  ideárioideário  nacionalista.nacionalista.
TranscrevemosTranscrevemos  aa  seguirseguir  osos  principaisprincipais  trechostrechos  dodo  citadocitado  ondeonde  aa  descriçãodescrição
dosdos  processosprocessos  lingüísticoslingüísticos  dosdos  nossosnossos  povospovos  dada  florestafloresta  beirabeira  oo  poético:poético:

““Inicialmente,Inicialmente,  osos  nomesnomes  dasdas  cidadescidades  brasileirabrasileira  sãosão  nomesnomes  dede
santos.santos.  MasMas  nãonão  tardatarda  aa  confluênciaconfluência  dodo  vocabuláriovocabulário  tupi.tupi.  (...)(...)

““OsOs  nomesnomes  tupistupis  têmtêm  umauma  peculiaridade:peculiaridade:  emem  poucaspoucas  sílabassílabas
exprimemexprimem  osos  atributosatributos  principaisprincipais  dodo  objeto.objeto.  OsOs  elementoselementos  estruturaisestruturais  dosdos
vocábulosvocábulos  originam-seoriginam-se  dasdas  onomatopéiasonomatopéias  ee  estasestas  traduzemtraduzem  reaçõesreações
subjetivassubjetivas  dodo  contatocontato  comcom  oo  mundomundo  objetivo.objetivo.  OsOs  fonemasfonemas  sãosão  espelhosespelhos
fiéisfiéis  dasdas  impressõesimpressões  sugeridassugeridas  pelopelo  toquetoque  dosdos  sentidos.sentidos.  AA  palavrapalavra  queque  delesdeles
sese  compõecompõe  realizarealiza  umauma  escolhaescolha  segurasegura  dosdos  elementoselementos  substanciaissubstanciais  ouou
adicionaisadicionais  maismais  relevantesrelevantes  dodo  objetoobjeto  descrito.descrito.  (...)(...)

Exemplifiquemos:Exemplifiquemos:

AA
AA  vogalvogal “ “aa”  ”  (aberta)(aberta)  éé  amplitude,amplitude,  grandeza,grandeza,  claridade,claridade,  brancura,brancura,

luz.luz.
AoAo  pronunciá-la,pronunciá-la,  abre-seabre-se  aa  boca,boca,  portantoportanto  traztraz  aa  idéiaidéia  dede  tudotudo  oo

queque  sese  dilatadilata  ee  sese  expande.expande.  RepetirRepetir  aa  vogalvogal “ “aa”  ”  éé  exprimirexprimir  emem  maismais  altoalto
graugrau  aa  idéiaidéia  queque  elaela  contem.contem.  Mas,Mas,  repeti-larepeti-la  semsem  fecharfechar  aa  boca,boca,  obrigaobriga  aa
umauma  rápidarápida  soluçãosolução  dede  continuidade,continuidade,  representadarepresentada  porpor  brevebreve  ruídoruído  gutural,gutural,
ouou  seja,seja,  umum “ “rr” ” quasequase  brando.brando.  EE  temostemos  ara,ara,  queque  significasignifica  aa  luzluz  maismais  forte,forte,  aa
luzluz  dodo  dia,dia,  oo  própriopróprio  sol.sol.

AA  luzluz  dodo  solsol  traztraz  tambémtambém  asas  corescores  ee  revelarevela  asas  corescores  dada  terra.terra.
ComoComo  chamar,chamar,  porpor  conseguinte,conseguinte,  aa  umum  pássaropássaro  queque  traztraz  nasnas  suassuas  penaspenas  asas
setesete  corescores  dodo  arco-íris?arco-íris?  EleEle  nãonão  podepode  terter  outrooutro  nomenome  senãosenão  oo  dada  luzluz
multiplicada.multiplicada.  Repita-se,Repita-se,  pois,pois,  umauma  terceiraterceira  vezvez  aa  vogalvogal  luminosaluminosa  ee  temos:temos:
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arara.arara.  EE  osos  outrosoutros  pássaros?pássaros?  NãoNão  andamandam  pelapela  amplidão?amplidão?  EE  oo  solsol  nãonão  é,é,  porpor
suasua  vez,vez,  umum  pássaropássaro  queque  voavoa  dodo  OrienteOriente  aoao  Ocidente?Ocidente?  SeSe  oo  solsol  éé  ave,ave,  asas
avesaves  são,são,  também,também,  sol,sol,  ouou  filhasfilhas  dodo  sol,sol,  dodo  grandegrande  pássaropássaro  luminoso.luminoso.  PorPor
issoisso  oo  nnomeome  dede  todostodos  osos  seresseres  voláteisvoláteis  diurnosdiurnos  confunde-seconfunde-se  comcom  oo  dodo  astroastro
dodo  dia:dia:  araara..

OutroOutro  exemplo:exemplo:

TT
AA  dentaldental  explosivaexplosiva “ “tt”  ”  designadesigna  atrito,atrito,  toque,toque,  resistência.resistência.

ConformeConforme  aa  vogalvogal  queque  aa  acompanha,acompanha,  éé  aa  idéiaidéia  queque  exprime.exprime.  AA  palavrapalavra
PEDRAPEDRA  (e(e  todostodos  osos  metaismetais  parapara  oo  ÍndioÍndio  sãosão  tambémtambém  pedras)pedras)  traduztraduz  emem
tupitupi  porpor  ITA.ITA.  (...)(...)  

Terceiro Terceiro exemplo:exemplo:

II
AA  vogalvogal “ “ii”  ”  designadesigna  asas  coisascoisas  profundasprofundas  ((““ii”  ”  ouou “ “igig”  ”  éé  água,água,

porqueporque  águaágua  procedoprocedo  dodo  fundofundo  dada  terra).terra).  AA  pedrapedra  tambémtambém  vemvem  dodo  seioseio  dada
terra.terra.  Portanto:Portanto: “ “ii””..  Mas,Mas,  aoao  contráriocontrário  dada  água,água,  éé  dura;dura;  portanto:portanto: “ “tt””..

MasMas  quandoquando  aa  luz,luz,  dodo  solsol  ouou  dodo  luarluar  batebate  nasnas  rochas,rochas,  elaselas  brilham,brilham,
sãosão  luminosas;luminosas;  portantoportanto “ “aa””..  EE  termostermos  ITA. (...)ITA. (...)

OO  responsávelresponsável  pelapela  escolhaescolha  dodo  nomenome  dede  ItaíbaItaíba  foifoi  oo    Dr.Dr.  LuizLuiz  MagalhãesMagalhães  Melo,Melo,
cujacuja  origemorigem  vemvem  dada  árvoreárvore  bembem  florida,florida,  paupau  dede  pedra,pedra,  paupau  forte.forte.

EmEm  Pernambuco,Pernambuco,  asas  expressõesexpressões  vindasvindas  dodo  tupitupi  ee
dede  línguaslínguas  tapuiastapuias  chegamchegam  aa  42%42%  dosdos  nomesnomes  dasdas  cidadescidades
(contra(contra  cercacerca  dede  23%23%  nono  restoresto  dodo  Brasil).Brasil).  UmUm  percentualpercentual
impressionante.impressionante.  EsseEsse  fenômeno,fenômeno,  entretanto,entretanto,  teveteve  algoalgo  dede
artificial.artificial.  DezenasDezenas  dede  cidadescidades  ee  lugarejoslugarejos  foramforam  rebatizados,rebatizados,
emem  19381938  ee  1943,1943,  porpor  ocasiãoocasião  dede  umauma  ComissãoComissão  dede  ReformaReforma  dada
DivisãoDivisão  AdministrativaAdministrativa  dodo  Estado,Estado,  lideradaliderada  pelopelo  jornalistajornalista  ee
historiadorhistoriador  MárioMário  Melo.Melo.  ÉpocaÉpoca  dodo  EstadoEstado  Novo,Novo,  quandoquando  oo
governogoverno  tinhatinha  umum  projetoprojeto  parapara  oo  Brasil,Brasil,  parapara    oo  bembem  ouou  parapara  oo
mal.mal.  AA  pontoponto  de,de,  alémalém  dede  interferirinterferir  nosnos  limiteslimites    geográficosgeográficos
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entreentre  osos  municípios,municípios,  sese  preocuparpreocupar  emem  disciplinardisciplinar  aa  toponímiatoponímia
brasileirabrasileira  proibindoproibindo  aa  duplicidadeduplicidade  ee  estimulandoestimulando  aa  adoçãoadoção  dede
expressõesexpressões  nativistas.nativistas.  AA  cadacada  cincocinco  anosanos  procedia-se,procedia-se,  porpor  lei,lei,  aa
umauma  atualizaçãoatualização  dada  divisãodivisão  administrativaadministrativa  dosdos  Estados,Estados,
quandoquando  sese  criavamcriavam  novosnovos  municípios,municípios,  tratavam-setratavam-se  dosdos  limiteslimites
e,e,  eventualmente,eventualmente,  alterava-sealterava-se  aa  nomenclaturanomenclatura  municipal.municipal.  AA
ComissãoComissão  dede  ReformaReforma  AdministrativaAdministrativa  PernambucanaPernambucana  foifoi
pródigapródiga  nessesnesses  aspectos,aspectos,  comcom  destaquedestaque  parapara  aa  atuaçãoatuação  dede
MárioMário  Melo,Melo,  homemhomem  meticulosometiculoso  ee  persistente,persistente,  estudiosoestudioso  dede
HistóriaHistória  ee  dede  línguaslínguas  nativasnativas  queque  sese  dedicoudedicou  comcom  especialespecial
afincoafinco  aa  essasessas  questões.questões.  AsAs  sugestõessugestões  daqueladaquela  Comissão,Comissão,
fortementefortemente  influenciadainfluenciada  pelopelo  carismacarisma  dodo  jornalista,jornalista,  alémalém  dodo
maismais  amigoamigo  pessoalpessoal  dodo  interventorinterventor  AgamenonAgamenon  Magalhães,Magalhães,
erameram  integralmenteintegralmente  acatadasacatadas  pelapela  inventoriainventoria  dodo  EstadoEstado  ee
transformadastransformadas  emem  decretos-leidecretos-lei  (o(o  dede  n.n.  235,235,  dede  1938,1938,  ee  oo  dede
n.ºn.º  952,952,  dede  1943,1943,  porpor  suasua  vezvez  respaldadosrespaldados  pelopelo  decreto-leidecreto-lei
federalfederal  n.ºn.º  311,311,  dede  22  dede  marçomarço  dede  1938).1938).  EsseEsse  movimentomovimento
ocorreriaocorreria  emem  todotodo  oo  País,País,  masmas  aqui,aqui,  porpor  contaconta  dessadessa
peculiaridades,peculiaridades,  assumiuassumiu  umum  dimensãodimensão  avassaladora.avassaladora.  FoiFoi  umum
enxurradaenxurrada  dede  nomesnomes  baseadosbaseados  nosnos  idiomasidiomas  nativos:nativos:  Bodocó,Bodocó,
Caetés,Caetés,  Ibirajuba,Ibirajuba,  Iguatauá,Iguatauá,  Itacoatiara,Itacoatiara,  ITAÍBAITAÍBA,,  Jucati,Jucati,
Mirandiba,Mirandiba,  Orobó,Orobó,  Puirassu,Puirassu,  Saloá,Saloá,  Tabira...Tabira...  (FONSECA,(FONSECA,
HomeroHomero –   –  PernambucâniaPernambucânia –   –  OO  queque  háhá  nosnos  nomesnomes  dasdas  nossasnossas
cidades,cidades,  págpág  71.71.  2006)2006)

DeDe  FazendaFazenda  aa  MunicípioMunicípio  IndependenteIndependente
ComeçamosComeçamos  umauma  pequenapequena  fazenda,fazenda,  depoisdepois  passamospassamos  aa  vila,vila,  jájá  fomosfomos  PovoadoPovoado  dede

ÁguasÁguas  Belas,Belas,  porpor  últimoúltimo  foifoi  emancipadoemancipado  tornando-setornando-se  umauma  bonitabonita  cidadecidade  dodo  interiorinterior  destedeste
Estado.Estado.

RetornandoRetornando  nossonosso  País,País,  aoao  regimeregime  legal,legal,  PernambucoPernambuco  promulgou,promulgou,  aa  2525  dede  julhojulho  dede
1947,1947,  aa  suasua  atualatual  Constituição.Constituição.
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OsOs  municípiosmunicípios  volveramvolveram  aa  serser  autônomosautônomos  ee  aa  administraçãoadministração  entregueentregue  àà  CâmaraCâmara
MunicipalMunicipal –  – comcom  asas  funçõesfunções  deliberativasdeliberativas  ee  aoao  prefeitoprefeito –  – comcom  funçõesfunções  executivas.executivas.

NaNa  recémrecém  promulgadapromulgada  ConstituiçãoConstituição  emem  seuseu  art.art.  104,104,  §§  2.º2.º  dizia-sedizia-se  que:que: “ “SempreSempre  queque
atingiratingir  aa  cincocinco  milmil  (5.000)(5.000)  habitanteshabitantes  aa  populaçãopopulação  dede  umum  distrito,distrito,  criar-se-àcriar-se-à  umauma  sub-sub-
prefeituraprefeitura  cujocujo  titulartitular  seráserá  eleitoeleito  pelapela  respectivarespectiva  populaçãopopulação””..

AA  partirpartir  dessadessa  mesmamesma  épocaépoca  osos  vereadoresvereadores  passarampassaram  aa  perceberperceber  subsídiosubsídio  porpor
comparecimentocomparecimento  àsàs  sessõessessões  dada  Câmara,Câmara,  atéaté  esseesse  momentomomento  benefíciobenefício  concedidoconcedido  apenasapenas  aosaos
vereadoresvereadores  dada  Capital.Capital.

NasNas  eleiçõeseleições  dede  1950,1950,  osos  distritosdistritos  dasdas  ÁguasÁguas  Belas,Belas,  IatiIati  ee  Itaíba,Itaíba,  elegeramelegeram  osos  seusseus
Sub-prefeitos,Sub-prefeitos,  sendosendo  eleitoeleito  parapara  ItaíbaItaíba  oo  Sr.Sr.  ManuelManuel  MoreiraMoreira  dede  Melo,Melo,  pelopelo  extintoextinto  partidopartido
U.U.  D.D.  N.N.

NoNo  pleitopleito  dede  0303  dede  outubrooutubro  dede  1955,1955,  foifoi  reeleitoreeleito  oo  Sr.Sr.  ManuelManuel  MoreiraMoreira  dede  Melo,Melo,  parapara
ajudarajudar  nana  administraçãoadministração  dodo  3.º3.º  Distrito,Distrito,  Itaíba,Itaíba,  sendosendo  queque  aa  posseposse  efetuou-seefetuou-se  aa  1414  dede
novembronovembro  dodo  mesmomesmo  ano.ano.

EmEm  3131  dede  dezembrodezembro  dede  1958,1958,  oo  PresidentePresidente  dada  AssembléiaAssembléia  Legislativa,Legislativa,  atravésatravés  dada  LeiLei
n.ºn.º  3.340,3.340,  crioucriou  algunsalguns  municípiosmunicípios  destadesta  UnidadeUnidade  Federativa,Federativa,  entreentre  eleseles  Itaíba.Itaíba.

MesmoMesmo  comcom  aa  condiçãocondição  dede  municípiomunicípio  jájá  criadocriado  Itaíba,Itaíba,  aindaainda  nãonão  seriaseria  umum  municípiomunicípio
emancipadoemancipado  ee  autônomo,autônomo,  pois,pois,  nono  anoano  seguinteseguinte  iriairia  haverhaver  aindaainda  eleiçãoeleição  parapara  elegereleger  oo
próximopróximo  sub-prefeito.sub-prefeito.

NasNas  eleiçõeseleições  municipaismunicipais  dede  22  dede  agostoagosto  dede  1959,1959,  foifoi  eleitoeleito  naquelenaquele  pleitopleito  oo  Sr.Sr.  JoãoJoão
JuventinoJuventino  Júnior,Júnior,  aa  posseposse  dodo  mesmomesmo  efetivou-seefetivou-se  nono  diadia  1414  dede  novembronovembro  dodo  mesmomesmo  ano.ano.

ItaíbaItaíba  recebeurecebeu  seuseu  PrimeiroPrimeiro  PrefeitoPrefeito
nomeadonomeado  emem  2828  dede  abrilabril  dede  1962,1962,  umum  homemhomem
muitomuito  direitodireito  Sr.Sr.  PedroPedro  dede  AlcântaraAlcântara  Ramos,Ramos,
umum  cidadãocidadão  dodo  nossonosso  respeito.respeito.
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FoiFoi  constituídoconstituído  emem  MunicípioMunicípio
autônomoautônomo  pelapela  LeiLei  EstadualEstadual    dede  n.ºn.º  4.995,4.995,
dede  2020  dede  dezembrodezembro  dede  1963,1963,  queque  tambémtambém
elevouelevou  aa  suasua  sedesede  àà  categoriacategoria  dede  cidade.cidade.

Pedro de Alcântara RamosPedro de Alcântara Ramos

EmEm  seguidaseguida  tivemostivemos  osos  seguintesseguintes  prefeitosprefeitos  eleitoseleitos  pelopelo  povo:povo:

1.º1.º  ElpídioElpídio  RamosRamos  dede  VasconcelosVasconcelos  (1962/1966)(1962/1966)
Vice:Vice:  AgamenonAgamenon  dede  OliveiraOliveira  ee  SilvaSilva

2.°2.°  JapearsonJapearson  RamosRamos  dede  MendonçaMendonça  (1967/1970)(1967/1970)
Vice:Vice:  

3.º3.º  JoaquimJoaquim  BezerraBezerra  SobralSobral  (1971/1972)(1971/1972)
Vice:Vice:  

4.º4.º  PergentinoPergentino  MartinsMartins  dede  OliveiraOliveira  (1973/1974)(1973/1974)
Vice:Vice:  JoséJosé  ZitoZito

5.º5.º  JapearsonJapearson  RamosRamos  dede  MendonçaMendonça  (1977/1982)(1977/1982)
Vice:Vice:

6.º6.º  EraldoEraldo  BarbosaBarbosa  dede  SouzaSouza  ((  1983/1988)1983/1988)
Vice:Vice:  EdvaldoEdvaldo  RamosRamos  PitaPita

7.º7.º  PedroPedro  FerreiraFerreira  dada  SilvaSilva  (1989/1992)(1989/1992)
Vice:Vice:  JoaquimJoaquim  BezerraBezerra  SobraSobra

8.º8.º  EraldoEraldo  BarbosaBarbosa  dede  SouzaSouza  (1993/1996)(1993/1996)
Vice:Vice:  JoséJosé  MariaMaria  RamosRamos  BrandãoBrandão

9.º9.º  ClaudianoClaudiano  FerreiraFerreira  MartinsMartins  (1997/2000)(1997/2000)
Vice:Vice:  MárioMário  CelsoCelso  NunesNunes  dede  OliveiraOliveira

10.º10.º  ClaudianoClaudiano  FerreiraFerreira  MartinsMartins  ((  2001/20022001/2002  ))
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Vice:Vice:  BrásBrás  JoséJosé  NemézioNemézio  dada  SilvaSilva
11.º11.º  MavivaldoMavivaldo  BispoBispo  dada  SilvaSilva  (2005/2008)(2005/2008)

Vice:Vice:  PedroPedro  FerreiraFerreira  dada  SilvaSilva
12.º12.º  MavivaldoMavivaldo  BispoBispo  dada  SilvaSilva  (2009/2012)(2009/2012)

Vice:Vice:  JulianoJuliano  NemézioNemézio  FerreiraFerreira  MartinsMartins
13º13º  JulianoJuliano  NemésioNemésio  MartinsMartins  (2013/2016)(2013/2016)

Vice:Vice:  MárioMário  CelsoCelso  NunesNunes  dede  OliveiraOliveira
14ª14ª Maria  Maria ReginaRegina  dada  CunhaCunha  (2017/2020)(2017/2020)

Vice:Vice:  JosivaldoJosivaldo  JoséJosé  BrandãoBrandão
15ª15ª Maria  Maria ReginaRegina  dada  CunhaCunha  (2021/2024)(2021/2024)

Vice:Vice:  JosivaldoJosivaldo  JoséJosé  BrandãoBrandão

PrefeitosPrefeitos  interinos:interinos:
1.°1.°  JoséJosé  BarbosaBarbosa  dodo  AmaralAmaral  (1975/1976)(1975/1976)
2.º2.º  EdvaldoEdvaldo  RamosRamos  PitaPita
3.º3.º  JosivaldoJosivaldo  JoséJosé  BrandãoBrandão
4.º4.º  JoséJosé  MariaMaria  RamosRamos  BrandãoBrandão
5.º5.º  BrásBrás  JoséJosé  NemézioNemézio  SilvaSilva  (2002/2004)(2002/2004)
6º Sinval Batista da Silva (fevereiro/2011)6º Sinval Batista da Silva (fevereiro/2011)
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Resumo:Resumo:

Sub-Prefeitos:Sub-Prefeitos:

1.º1.º  --  ManuelManuel  MoreiraMoreira  dede  MeloMelo    --  1950;1950;

2.º2.º  --  ManuelManuel  MoreiraMoreira  dede  MeloMelo –  – 1955;1955;

3.º3.º  --  JoãoJoão  JuventinoJuventino  JúniorJúnior –  – 1959;1959;

PrefeitoPrefeito          Nomeado:Nomeado:    

1.º1.º  --  PedroPedro  dede  AlcântaraAlcântara  RamosRamos –  – 1962;1962;

PrefeitosPrefeitos          Eleitos:Eleitos:    

1.º1.º  ElpídioElpídio  RamosRamos  dede  VasconcelosVasconcelos  ((  1962/1966)1962/1966)

2.°2.°  JapearsonJapearson  RamosRamos  dede  MendonçaMendonça  (1967/1970)(1967/1970)

3.º3.º  JoaquimJoaquim  BezerraBezerra  SobralSobral  (1971/1972)(1971/1972)

4.º4.º  PergentinoPergentino  MartinsMartins  dede  OliveiraOliveira  (1973/1974)(1973/1974)

5.°5.°  JapearsonJapearson  RamosRamos  dede  MendonçaMendonça  (1977/1982)(1977/1982)

6.º6.º  EraldoEraldo  BarbosaBarbosa  dede  SouzaSouza  ((  1983/1988)1983/1988)

7.º7.º  PedroPedro  FerreiraFerreira  dada  SilvaSilva  (1989/1992)(1989/1992)

8.º8.º  EraldoEraldo  BarbosaBarbosa  dede  SouzaSouza  (1993/1996)(1993/1996)

9.º9.º  ClaudianoClaudiano  FerreiraFerreira  MartinsMartins  (1997/2000)(1997/2000)

10.º10.º  ClaudianoClaudiano  FerreiraFerreira  MartinsMartins  ((  2001/20022001/2002  ))

11.º11.º  MavivaldoMavivaldo  BispoBispo  dada  SilvaSilva  (2005/2008)(2005/2008)

12.º12.º  MarivaldoMarivaldo  BispoBispo  dada  SilvaSilva  (2009(2009  //  2012)2012)

13º13º  JulianoJuliano  NemésioNemésio  MartinsMartins  (2013/2016)(2013/2016)

14ª14ª Maria  Maria ReginaRegina  dada  CunhaCunha  (2017/2020)(2017/2020)

15ª15ª Maria  Maria ReginaRegina  dada  CunhaCunha  (2017/2020)(2017/2020)

PrefeitosPrefeitos          interinos:interinos:    

1.º1.º  --  JoséJosé  BarbosaBarbosa  dodo  AmaralAmaral  (1975/1976(1975/1976  ))

2.º2.º  --  EdvaldoEdvaldo  RamosRamos  PitaPita

3.º3.º  --  JosivaldoJosivaldo  JoséJosé  BrandãoBrandão

4.º4.º  --  JoséJosé  MariaMaria  RamosRamos  BrandãoBrandão

5.º5.º  --  BrásBrás  JoséJosé  NemézioNemézio  SilvaSilva  (2002/2004)(2002/2004)

6º Sinval Batista da Silva (fevereiro/2011)6º Sinval Batista da Silva (fevereiro/2011)
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Nossa Senhora Mãe dos Homens em Itaíba
A chegada de Nossa Senhora Mãe dos Homens em Itaíba é remota, quase tão

antiga quanto a construção da capela.

Após a construção da capela, na Vila de Pau-Ferro (Itaíba),  recebeu,
inicialmente,  a denominação de Capela Filial de Nossa Senhora da Conceição, que era
Padroeira da paróquia de Águas Belas.

A Matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens, teve sua construção iniciada entre 1840 
e 1850, à época da construção era chamada de Capela Filial de Nossa Senhora da Conceição.

 Os registros mais antigos, encontrados até o momento, estão nos livros de Batismo da 
Paróquia de Nossa da Conceição, em Águas Belas. 

Há  quase  174  anos,   em  07 de julho de 1844,  na  Capella  de  Páo-Ferro,  foram
realizados os primeiros batismos. ,  realizadas nos livros de Batismo da Paróquia de Águas Belas, há
o registro dos dois primeiros de uma criança chamada Constantino e Paulo, filho de Escrava:

Ao sete de julho de mil oitocentos e quarenta
e quatro na Capella de Páo-ferro, de minha licença
batizou o Reverendo Frei João de São Cândido
( ), a Constantino , pardo, com três meses de idade,…), a Constantino , pardo, com três meses de idade,
filho légitmo de Pedro Joaquim Pereira e Luiza
da Conceição, forão seos Padrinhos João Marques
Cardoso e Clara Maria da Conceição, para constar
fiz o presente assento em que eu assinei.

Vigário João Luis da Silva Reis
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Ao  sete  de  julho  de  mil  oitocentos  e
quarenta e quatro  na Capella  de  Páo-ferro,  o
Reverendo  Frei  João  de  São  Cândido
( ) de minha licença batizou, à Paulo, pardo,…) de minha licença batizou, à Paulo, pardo,
com cinco dias de idade, filho natural de Maria
escrava de Luís Miguel de Jesus Cardosos;
forão seos padrinhos Pedro Joaquim Pereira
e Luiza da Conceição, para constar fiz o assento
deste em que eu assinei.

Vigário João Luis da Silva Reis

A construção da Capela foi concluída em 1852, ano em que a Capela de Filial
de Nossa Senhora da Conceição receberá a doação, que muitos anos pode sere vista por
todos que passam em sua frente, o sino que esteve  fixado na torre da atual igreja (Até
2014), foi  doado no ano de 1853, por Nicolau Siqueira, provável  doador da imagem de
Nossa Senhora Mãe dos Homens, atual Padroeira de Itaíba.

Conta a tradição que oral que em suas andanças o Sr. Nicolau Cavalcanti de
Siqueira, conhecido como “Nicolauzinho”, descobriu uma Santa protetora dos homens
(sexo masculino) e em conversa com Sr. Constantino Ramos de Albuquerque (um dos
guardiões da Capeta, sepultado na Capela, hoje Matriz), o seguinte diálogo:

Nicolauzinho
- Constantino vou trazer uma Santa protetora dos homens.
Constantino Ramos de Albuquerque
 - E como você vai trazê-la?
Nicolauzinho
- Não se preocupe...
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Surpreso,  Constantino Ramos de Albuquerque, avistou quando Nicolauzinho
estava montado em seu cavalo e junto dele, havia uma imagem grande de uma “Santa”.

Nicolauzinho
- Aqui está Constantino, agora mande benzer e colocar a Santa protetora
dos Homens na Capela de Pau-Ferro.

E atendendo ao pedido de Nicolauzinho, o Sr. Constantino, mandou preparar
uma grande festa, muito animada para a chegada de Nossa Senhoria Mãe dos Homens.
Mandou trazer o Padre de Águas Belas, para celebrar a missa e abençoar a nova imagem.

E fato interessante aconteceu quando foi para escolher  o local onde a nova
imagem iria ficar.

O Sr. Constantino Lavrador Ramos de Vasconcelos e sua esposa Maria Ramos
de Albuquerque (enterrados na Igreja Matriz), eram os guardiões da chave da Capela. O Sr.
Constantino ao ir para a Capela e preparar o local para Nossa Senhora Mãe dos Homens,
travou o diálogo com Nicolauzinho:

Constantino
- Aaaaaaaaaa, Nicolauzinho não vou tirar minha Nossa Senhora da
Conceição do altar dela, pois, você se preocupou em trazer uma Santa
Protetora dos homens. E quem vai proteger as mulheres?
Nicolauzinho
- Constantino não precisa tirar Nossa Senhora da Conceição. Deixe-a aí,
pois, ela protegerá as mulheres e Nossa Senhora Mãe dos Homens
protegerá os homens.

Nicolau Cavalcanti Siqueira foi prefeito duas vezes do Município de Águas
Belas, tomando posse na primeira gestão no dia 10 de setembro de 1895 e a segunda vez
sendo empossado no dia 15 de novembro de 1901.

A data da chegada de Nossa Senhora Mãe dos Homens a Itaíba é incerta, deve
ter ocorrido entre os anos de 1915 e 1918, e, sua origem, segundo a tradição oral, teria sido
do Município de Bom Conselho, local onde se vendia imagens sacras.
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DosDos  SímbolosSímbolos  MunicipaisMunicipais

BandeiraBandeira

AA          primeira:primeira:    

A primeira instituída logo após a Emancipação, mas, desconhecemos o autor da
referida Bandeira, foi inspirada nas Bandeiras do Brasil e de Pernambuco, sendo a base da
bandeira na cor verde, no centro 4 círculos em ordem decrescente, seguindo as cores azul,
branca, vermelha e amarela, e, no centro uma árvore, representando o Pau Ferro.

Das cores, como na Bandeira do Brasil (a simbologia desde a época do Império
e o atual significado) o verde simboliza: Fé e Respeito,  da Casa de Bragança de Dom Pedro
I,  desde  o  príncipe  Theodósio;  E,  as  nossas  matas,  toda  a  extensão  rural  do  nosso
município.

O círculo azul (maior) simboliza a grandeza do Céu; E, lealdade e Formosura,
da Casa de Borgonha, Portugal;
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O  círculo  branco  simboliza  a  Paz,  presente  na  Bandeira  Brasileira  e
Pernambucana;  Também:  Integridade  e  Firmeza,  da  Casa  portuguesa  de  Aviz,  época
manuelina;

Os círculos vermelhos e amarelo, tiveram suas cores extraídas do arco-íris da
bandeira de Pernambuco, que simboliza a união dos Pernambucanos, e, a união do Povo
Itaibense.

Cor  Amarela:  Nobreza  e  Magnanimidade,  Casa  de  Lorena  dos  Habsburgos,
desde a Idade Média;

AA          SegundaSegunda          ee          atualatual          Bandeira:Bandeira:    

AA  segundasegunda  ee  atual Bandeira,atual Bandeira, foi instituída pela Lei nº 194/1993, em 28 de abril de foi instituída pela Lei nº 194/1993, em 28 de abril de
1993, idealizada por Blésman Modesto e João Silvestre da Silva, e, pintada por Edmilson1993, idealizada por Blésman Modesto e João Silvestre da Silva, e, pintada por Edmilson
SoaresSoares;;

TrazTraz  emem  seuseu  desenhodesenho  umum  retânguloretângulo  nasnas  corescores  verdeverde  ee  branca,branca,  umauma  faixafaixa  diagonaldiagonal  nana
corcor  branca,branca,  ocupaocupa  aa  parteparte  centralcentral  dada  bandeira,bandeira,  simbolizandosimbolizando  aa  produçãoprodução  leiteiraleiteira  queque  éé
consideradaconsiderada  aa  maiormaior  dede  todotodo  oo  EstadoEstado  Pernambuco,Pernambuco, em 27 de maio de 2011, através da Lei em 27 de maio de 2011, através da Lei
Estadual nº 14.310, foi conferido ao Município de Itaíba, o título de  Estadual nº 14.310, foi conferido ao Município de Itaíba, o título de  CapitalCapital Estadual   Estadual  dodo
Leite  (o projeto  que originou esta  Lei,  foi  de autoria  do Deputado Estadual  ClaudianoLeite  (o projeto  que originou esta  Lei,  foi  de autoria  do Deputado Estadual  Claudiano
Ferreira Martins Filho);Ferreira Martins Filho);
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AsAs extremidades  extremidades lateraislaterais  sãosão  nana  corcor  verde,verde,  queque  simbolizamsimbolizam  todotodo  oo  espaçoespaço  verdeverde  dede
nossonosso  Município;Município;

NoNo  centro,centro,  temostemos  umum  escudoescudo  ladeadoladeado  comcom  oo  queque  sese  produziaproduzia  emem  grandegrande  quantidadequantidade
emem  Itaíba,Itaíba,  oo  milho,milho,  algodãoalgodão  ee  oo  feijão,feijão,  osos  ramosramos  sobemsobem  fazendofazendo  oo  contornocontorno  dodo  escudo,escudo,  nana
basebase  dosdos  ramos,ramos,  surgesurge  umauma  faixafaixa  queque  traztraz  aa  datadata  dada  emancipaçãoemancipação  políticapolítica  dede  Itaíba,Itaíba,  bembem
comocomo  oo  nomenome  dede  nossanossa  atualatual  sedesede  ee  município.município.

AA  faixafaixa  ee  osos  ramosramos  dede  milho,milho,  algodãoalgodão  ee  feijão,feijão,  ladeiamladeiam  oo  escudoescudo  queque  traztraz  emem  seuseu
interiorinterior  aa  árvoreárvore  símbolosímbolo  dede  nossanossa  história,história,  oo  PauPau  Ferro,Ferro,  símbolosímbolo  presentepresente  nana  antigaantiga
bandeirabandeira  ee  preservadapreservada  nana  atual.atual.  

TerminandoTerminando  aa  iconografiaiconografia  dede  nossanossa  bandeira,bandeira,  existemexistem  trêstrês  estrelasestrelas  coroandocoroando  oo
escudo,escudo,  representandorepresentando  aa  SedeSede  dodo  Município,Município,  oo  DistritoDistrito  dede  NegrasNegras  ee    PovoadosPovoados  Jirau.Jirau.
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BrasãoBrasão

NoNo  centro,centro,  temostemos  umum  escudoescudo  ladeadoladeado  comcom  oo  queque  sese  produziaproduzia  emem  grandegrande  quantidadequantidade
emem  Itaíba,Itaíba,  oo  milho,milho,  algodãoalgodão  ee  oo  feijão,feijão,  osos  ramosramos  sobemsobem  fazendofazendo  oo  contornocontorno  dodo  escudo,escudo,  nana
basebase  dosdos  ramos,ramos,  surgesurge  umauma  faixafaixa  queque  traztraz  aa  datadata  dada  emancipaçãoemancipação  políticapolítica  dede  Itaíba,Itaíba,  bembem
comocomo  oo  nomenome  dede  nossanossa  atualatual  sedesede  ee  município.município.

As trêsAs três  estrelasestrelas  coroandocoroando  oo  escudo,escudo,  representamrepresentam  aa  SedeSede  dodo  Município,Município,  oo  DistritoDistrito  dede
NegrasNegras  ee    PovoadosPovoados  JirauJirau

AA  faixafaixa  ee  osos  ramosramos  dede  milho,milho,  algodãoalgodão  ee  feijão,feijão,  ladeiamladeiam  oo  escudoescudo  queque  traztraz  emem  seuseu
interiorinterior  aa  árvoreárvore  símbolosímbolo  dede  nossanossa  história,história,  oo  PauPau  Ferro. Ferro. 
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HinosHinos
Antigo - adaptação do hino de Águas Belas, utilizado de 1962 até 1993:

Itaíba pedaço ditoso
Do Brasil do Brasil Pátria amada
Recebei de teus filhos um hino
Que te leva de amor alvorada.

Itaíba feliz e quieta
Nós queremos honrar o rincão
Cada filho trará para sempre
O teu nome junto ao coração.

Tuas serras e vastas caatingas
Ressequidas ou cor da esperança
Lembram sempre Itaíba querida
Do Brasil do Brasil a pujança.

Itaíba feliz e quieta
Nós queremos honrar o rincão
Cada filho trará para sempre
O teu nome junto ao coração.

Ela é filha do belo sertão
Onde o amor ao trabalho se tem
Trabalhamos com amor e civismo
Porque a glória nos encontrar vem.

Itaíba feliz e quieta
Nós queremos honrar o rincão
Cada filho trará para sempre
O teu nome junto ao coração.

É na paz é na guerra é na luta
Nosso sangue derramado ou não
Abrirá para os filhos vindouros
Horizonte de luz redenção.

Itaíba feliz e quieta
Nós queremos honrar o rincão
Cada filho trará para sempre
O teu nome junto ao coração.

O atual Hino, instituído pela Lei nº 194/93, em 28 de abril de 1993, tem arranjos
de Esdras França e Letra de Blésman  Modesto:

Oh! Itaíba querida Pau-Ferro
Bem amada, é assim que te quero
Com tuas cores e teus ideais
Como fostes por teus ancestrais
Tu tens terras que tudo produz
Abençoada, és também de Jesus
Que tua glória alcance os astrais
Prá que reine o progresso e a paz.

És berço de bondade e esperança
Tens futuro feliz e de glória
Com trabalho e perseverança
Construiremos a tua história

Da união nascerá o progresso
Do trabalho, virá o sucesso
Com muito ardor e grande emoção
Em todos os pontos do nosso rincão
Se tu queres Itaíba pra frente
Conclame agora toda sua gente
E se harmonize num só coração
Pra erguer teu belo pavilhão.

És berço de bondade e esperança
Tens futuro feliz e de glória
Com trabalho e perseverança
Construiremos a tua história


