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Lei N" 569/2017, de 20 de dezembro de 2017.

^OJ^O^DOSPaÍos-''^. Dispõem sobre Mudanças, Oficialização e Denominação
i^lO/ 5.^^ das Vias, Logradouros, Rua, Avenidas, Travessas e Becos
E T^EZ. 2017 existentes e conhecidos em nosso Município, nos

Bairros Açudinho I, São Raimundo, e Santiago - Setor -

BfCffinou» I ^ ̂  Centro, São Francisco, Olaria e Trincheiras - Setor -
01 02 e 04 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que
a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Fica Denominada de Travessa Hortinha Barres a via pública urbana o
acesso que liga a Travessa Barão do Rio Branco com a Travessa Hermes da Fonseca, esta via
já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída,
de Travessa "Q", onde dividi e passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 076 e
104, Setor - 01 (Bairro Raimundo);

Biografia - Travessa Hortinha Barros - Em homenagem a Sra. Hortulina da Silva Ferreira,
nascida no dia 11 de Abril de 1930, no Município de São João dos Patos - MA, sendo uma da
moradora mais antiga deste Bairro. Casou-se com o Sr. Januário, deste matrimônio não
tiveram filhos, mas adotou de coração o Sr. Leonardo Ferreira Ribeiro. Vindo a falecer no dia
15 de Outubro de 2015.

Art. 2® - Fica Oficializada de Rua do Bacurí a via pública urbana o acesso que
começa na Rua Hermes da Fonseca e se encerra próximo a Rua da Guabiraba (antiga Rua
"G"), onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 078 e 131, Setor - 01 (Bairro
Santiago);

Biografia - Bacurí - Origem: É uma árvore nativa da Amazônia que tem como principal
consumidor e produtor o Estado do Pará, Sua madeira, bastante resistente e utilizada em
construções e na fabricação de móveis, faz com que Paragominas (PA) seja um pólo
madeireiro da região. Possui nome cientifico a Platonia imignis.

Esta planta, típica de áreas abertas e clareiras, atingem aproximadamente 35
metros de altura e l,00m de diâmetro. Dos ferimentos da casca de seu tronco, o látex aparece.
Este, de cor amarelada, é utilizado como cola e também como emplasto para o tratamento de
eczema, herpes e outras doenças cutâneas.
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Possui folhas grandes, rígidas e brilhantes. Sua flor é de cor vermelha, rosa ou
branca. Ela dá origem a um fruto oval do tipo baba, com casca espessa, cor amarelada e polpa
branca.

Este, conhecido por "bacuri" ou "landirana", só forma após dez anos de
existência da planta. Possui sabor ácido e adocicado e é rico em fósforo, cálcio, ferro e
Vitamina C. Bastante apreciado na culinária na forma de licores, tortas, geléias, dentre outros
produtos, é digestivo, diurético e cicatrizante. Seu nome em Tupi, significa: "o que cai logo
que amadurece" - e é este motivo que o fruto é colhido somente quando é desprendido

naturalmente da árvore.

Bacuri é uma das frutas mais populares da região norte e dos estados vizinho à

região Amazônica; é muito encontrado no cerrado e em algumas áreas da Mata dos cocais do
Maranhão e do Piauí, onde o bacuri é um símbolo da cidade de Teresina - PI. A fruta mede

de 10 cm e apresenta uma casca dura.

Art. 3® - Fica denominado de Travessa Mirador a via pública urbana o acesso que

começa na Avenida Presidente Médici terminar no centro da Planta Quadra - 055 estas vias já

são conhecidas por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi

construída, conhecidas de Beco 28 e de Beco X, agora se tomando uma via de um único

nome, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 012; 013; 023; 024; 036;

037; 055; 056; 093; 095 e 103, Setor - 01 (Bairro Açudinho I);

Biografia - Município de Mirador - MA - È um Município brasileiro do Estado do
Maranhão, fundada em 29 de Março de 1938. Localiza-se a uma latitude 06°.22'15" sul e a

uma longitude 44°.21 .47" oeste, estando a uma altitude de 186 metros. A cidade liga o

extremo leste do estado. Sua população em 2010 (Censo IBGE/2010) era de 20.452

habitantes. Possui uma área de 8.521,081 Km2. (Censo IBGE/2010).

Municípios limítrofes: Sucupira do Norte, Colinas, São Domingos do Azeitâo,

Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Loreto,

Sambaíba, São Félix de Balsas e Tuntum. Pertencente a Mesorregião: Leste Maranhense e da

Microrregiâo: Chapadas do Alto Itapecuru.

Foi na cidade de Mirador que nasceu o Senador da República e ex-govemador do

Estado do Maranhão, Edson Lobão, que cresceu e viveu na região do povoado Conceição,

onde há uma escola estadual que leva o nome de sua mãe "Orsina Lobão", tendo ainda jovem

se deslocado à cidade de Floriano em busca de melhorias na formação estudantil e

posteriormente ao Rio de Janeiro onde trabalhou como jomaíista, sendo que logo depois
ingressou na vida política retomando ao Maranhão.

A subsistência da população do Município de Mirador é conseqüência primordial

da atividade agrícola, e ainda da arcaica lavoura familiar.

Por meio do decreto estadual n.® 7.641 de 4 de Junho de 1980 foi criado o Parque

Estadual de Mirador. Segundo decreto em comento, a área de abrangência do Parque de

Mirador é de 766.781.00 há (setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e um
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hectares), fazendo limite com alguns municípios do sul do Estado maranhense. Houve uma

crescente preocupação na criação desta Unidade de Conservação Ambiental, tendo em vista

que existe ativamente o desenvolvimento da atividade agropecuária na região, grande

exemplo disso a Empresa Agro Serra, que desenvolve atividade de plantio de cana-de-açúcar,

localizada na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, região limítrofe do Parque. Essa

preocupação, que teve como principal protagonista o ambientalista Paulo de Tarso, residente

em Mirador, acabou por culminar no reconhecimento do dever de preservação da área onde

fica localizado a nascente do maior e mais importante rio do Estado do Maranhão, o

Itapecuru, que é afluído pelo Rio Alpercatas.

Com 1.450 km desde a nascente, nos contrafortes das serras da Crueira, Itapecuru

e Alpercatas, até a desembocadura na baia do Arraial, ao sul da ilha de São Luís, o Itapecuru

passa por 55 municípios e favorece uma população de 1.622.875 pessoas, de acordo com o

IBGE. Desses municípios, 20 estão totalmente dentro da bacia, e os demais 35 estão

parcialmente inseridos na vale - ou seja, parte de seus territórios extrapola os limites da bacia

hidrográfica.

A bacia Itapecuru se estende a leste do estado, ocupando considerável área de sul

a norte, em terrenos relativamente baixos e de suaves ondulações. Sua bacia constitui-se num

divisor entre as bacias do Pamaíba. a leste, e a do Mearim. a oeste, sendo seus principais

afluentes os rios Alpercatas. Correntes. Pacumã. Santo Amaro. Itaoecuruzinho. Peritoró.

Tapuio. Piraoemas. Cameleira. Codozinho. Timbiras e Coroatá.

Por fim, são as águas do Rio Itapecuru que garantem, por meio de um sistema de

capitação de águas - ITALUÍS feito pela companhia responsável, o abastecimento de mais de
65% da população ludovicente, capital do Estado.

Art. 4° - Fica denominado de 1°. Travessa Pompílio José Pereira a via pública

urbana o acesso que começa na Avenida Pompílio José Pereira e segue até se encontrar com a

Rua do Morro, dividindo dos Bairros: São Francisco da Olaria, esta via já é conhecida por

alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída, de 1®. Travessa

Rodovia MA-034, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 067 e 073, Setor

- 02 (Bairro Olaria) e Plantas Quadras - 079 e 080, Setor - 01 (Bairro São Fco.):

Biografia - 1*. Travessa Pompílio José Pereira - Biografia feita já na Avenida Pompílio

José Pereira, na Lei N." 528/2016, de 14 de Dezembro de 2016.

Art. 5° - Fica Oficializado de Travessa Rui Barbosa a via pública urbana o

acesso que liga a Rua Rui Barbosa com a 2". Travessa São Vicente, esta via já é conhecida por

alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída, de Beco "X",

onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 038; 039; 040 e 071, Setor - 01

(Bairro Santiago);
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Biografía: Travessa Rui Barbosa - Blografía feita já na Rua Rui Barbosa, na Lei N.°
528/2016, de 14 de Dezembro de 2016.

Art. 6® - Fica Denominado de Travessa Rio Xingu a via pública urbana o acesso

que liga a Rua Viriato Correia com a Rua São Vicente, esta via já é conhecida por alguns
habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída, de Beco "29", onde

passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 024; 025; 037 e 038, Setor - 01 (Bairro

Açudinho I);

Biografía: Rio Xingu - O rio Xingu nasce em Mato Grosso - MT. ao noile da região do

Planalto Central, na união entre as serras do Roncador e Formosa, aos óOüm de altitude. O rio

se alimenta com a confluência dc três rios principais; pelo rio Ferro (400 Km), que recolhe as

águas do lado oriental da serra Fonnosa. com seus afluentes: Steinen. Ronuró e Jabota; pelo

sul, o rio Batovi (330 Km); e pelo leste, o rio Culucnte. o mais impoilame e caudaloso, um

gi-ande rio de 600 Km de extensão que recolhe as águas do lado noroeste da serra do

Roncador e possui muitos afluentes, como os rios Auiita. Culiseu. Tanguro. Sete de Setembro

6 Couto Magalhães. O rio Xingu tem suas fontes em uma região onde outros importantes rios
brasileiros também nascem, como o rio São Miguel e o rio Guaporé. afluentes do rio

Amazonas, ou o rio Cuiabá, que deságua na bacia do rio Prata, a mais de 4.000 km de

distância.

A região de sua nascente está no Parque Indígena do Xingu. O rio Xingu corre
em seu curso alto na direção sul. dentro do parque, por uns 150 Km, um trecho em que recebe

vários afluentes, como os rios Manissauá-Miçu. Atrais c Suiá-Miçu (450 Km). Ao .sair do

parque entra na Área Indígena .larina. onde recebe os rios 1 luaiá-Miçu, Aiuiá-Miçu c Jarina.
Neste trecho o rio e atravessado a uns 40 Km a oeste de São .losc do Xingu (5.267 1 lab. F)m

2010 pela Rodovia BR-80, em um prolongamento que liga com Brasília.

Art. 7® - Fica Denominada de Travessa Tancredo Neves a via pública urbana o

acesso que liga a Rua João de Deus com a Rua Viriato Correia, esta via já é conhecida por
alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída, de Travessa
"20", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 014 e 080, Setor - 01 (Bairro
Açudinho I);

Biografía: Tancredo de Almeida Neves - Nasceu na cidade de São João Dei Rei. Minas
Gerais, no dia 4 de março de 1910. Exerceu diversos cargos políticos e participou de vários
momentos deci.sivos da história do Brasil. Iniciou os estudos em sua cidade natal, inudando-se

para Belo Horizonte, onde concluiu o curso secundtírio. Estudou na Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais,

Em 1935 c 1937, Tancredo Neves ingressa na carreira política como vereador em
sua cidade natal, chegando a presidente da Câmara Municipal. Durante o Estado Novo
conheceu de perto as pressões da ditadura, sendo preso em 1937. Eím 1938. assumiu o cargo
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de Promotor Público, Foi eleito Deputado Estadual, ocupou o cargo entre 1947 e 1950. Foi
Deputado Federal entre 1951 e 1953.

Foi Ministro da Justiça entre 1953 3 1954. no Governo de Getúlio Vargas. Ficou
ao seu lado no momento da crise política que terminou com o seu suicídio. Com a morte de
Vargas. Tancrcdo articulou a candidatura .íuscelino Kubitschck à presidência do País.

Tancredo Neves foi Diretor do Banco de Crédito Real e Diretor do Banco do

Brasil. Entre 1958 q 1960, foi Secretário de llnanças de Minas Gerais. Foi Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico eitlrc 1960 e 1961. Entre os anos de 1961 e

1962. assume o cargo de Primeiro Ministro, quando da renuncia de Jânio Quadros e a
instalação do regime parlamentarista.

Tancredo Neves foi político brasileiro. Eleito presidente do Brasil, pelo voto
indireto, moucu antes de tomar posse, Vindo a falecer cm 21 de Abril de 1985. em São Paulo
-SP.

Art. 8® - Fica Denominada de Rua da Goiabeira a via pública urbana o acesso
que liga a 2". Travessa São Vicente, onde passa pelas Plantas Quadras - 061 e 081 com a Rua
Delflna Prieta, onde passa pelas Plantas Quadras - 063 e 068, esta via já é conhecida por
alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída, de Rua "D",
Setor- 01 (Bairro Açudinho I e Bairro Santiago), respectivamente;

Biografia: Goiabeira - Origem: A Goiaba (Psidium guajava L) é uma fruta da América
Tropical, em especial da região do Brasil e das Antilhas, onde pode ser encontrada em grande
variedade e fácil de encontrar em todas as regiões do Brasil. Da América do Sul e Central, a
Goiaba foi levada pelos navegantes europeus para as colônias africanas e asiáticas,
espalhando-se por todas as regiões tropicais do Globo. Tem forma arredondada ou ovalada,
casca lisa ou ligeiramente etu-ugada e a cor podem variar entre o verde, branco ou o amarelo.
Conforme o tipo, a cor da polpa também varia entre o branco e o rosa - escuro ou entre o
amarelo e o laranja-avermelhado, possui polpa abundante que envolve muitas sementes,
duras, pequenas e de formato reniforme. Surgem de dezembro a março.

A fmta pode ser consumida ao natural, mas também é excelente para se preparar
doces em pastas, sorvetes, coquetéis e a tão conhecida goiabada.

Ao natural contém bastante vitamina C e quantidades razoáveis de vitamina A e
do complexo B, além de sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro. De modo geral, não tem
muito açúcar e quase nenhuma gordura, sendo indicada para qualquer tipo de dieta e, de
preferência, deve ser comida crua, pois é forma em que conserva todas as suas propriedades
nutritivas, principalmente a vitamina C.

A maioria das pessoas não sabe, mas a Goiaba contém mais vitamina C do que o
limão, constituindo-se em uma ótima fonte desta vitamina, sem falar que é mais doce e mais
saborosa. A vitamina C anualmente é uma das vitaminas mais conhecidas e utilizadas pela
população em geral, e não é para menos, a vitamina C tem propriedades como auxiliar na
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produção de colágeno, melhorar a absorção de ferro, aumentar a imunidade contra doenças
bacterianas virais, entre outras.

Arvore com até 7 m de altura, tronco com casca escamante e avermelhada. Folhas

pilosas na face superior quando jovens. Flores brancas que surgem de setembro a novembro.
Seu cultivo se propaga por enxertia. Planta riistica que prefere regiões de clima

quente e suporta até geadas leves. Não é exigente quanto ao solo, porém desenvolve-se

melhor em terrenos férteis, drenados e profundos.
De polpa branca ou vermelha, contendo as vitaminas A, B e C, a Goiaba, quando

amadurece, é fruta doce.

Antigamente, no tempo da infância de nossos pais e avós, a Goiaba era a dona

absoluta dos pastos, dos quintais e dos pomares caseiros. Suas árvores, que frutifícam em
abundância, produziam em tamanha quantidade que sobravam frutas para os insetos, para os

passarinhos, para os animais e para as brincadeiras da criançada. E ainda dava para fazer uma

infinidade de doces, compostas e geléias.

Art. 9® - Fica Denominada de Travessa Sucupira do Riachão a via pública

urbana o acesso que começa na Rua São Vicente, passando pela Rua São Pedro e termina sem

saída no centro do Bairro Açudinho I, esta via já é conhecida por alguns habitantes que

moram nelas e próximos onde esta via foi construída, de Travessa Três, onde passa pelos

seguintes números de Plantas Quadras - 057; 058 e 060 Setor- 01 (Bairro Açudinho I):

Biografia: Município dc Sucupira do Riachão - MA - Fundado em 10 de Novembro de

1996, tendo como Municípios Limítrofes: São João dos Patos, Barão de Grajaú, Lagoa do

Mato e Passagem Franca. Possui uma área de 564.974 K.m2 (Censo IBGE/2010) e sua
população de: 4.610 Hab. (Censo lBGE/2010).

Seus habitantes se chamam sucupirenses. O Município se situa a 22 Km a Norte -

Leste de Sâo João dos Patos - MA a maior cidade nos arredores. Situado a 290 m de altitude,

Sucupira do Riachão - MA, tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 6°24'40"
Sul, Longitude: 43°32"37' Oeste. O Município de Sucupira do Riachão - MA estar
localizado na Mesorregião: Leste Maranhense e na Microrregião: Das Chapadas Alto
Itapecuru.

A produção de cachaça no Estado é sem dúvida uma grande oportunidade para
pequenos produtores rurais desenvolver uma atividade econômica, com visão o
desenvolvimento local. Segundo alguns dados levantados por instituições com SEBRAE,
Secretária de Agricultura do Estado (SAGRIMA), existem no Maranhão apenas três marcas
registradas de cachaça artesanal junto ao Ministério da Agricultura, Produção e
Abastecimento que são: as Capotira e Catiroba de Brejo, a Jacobina Ouro de Balsas que
aparece como a melhor cachaça do Estado com uma produção para exportação e a VALE DO
RIACHÃO produzida em SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, pelo SÍTIO VERTENTES do
empresário ERIVAN HOLANDA que tem se destacado no estado como o maior produtor de
cachaça artesanal do Maranhão, o que com certeza é motivo de orgulho para a cidade ter uma
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empresa que se destaca no cenário econômico por sua excelência na produção de um produto

típico da cidade. Segundo ainda o colunista do jornal, "O Estado do Maranhão" apesar da

Jacobina Ouro ser uma cachaça mais elaborada a maior produção pertence a marca Vale do

Riachão, com capacidade máxima de produção estimada de 150 mil litros por mês. As outras

produções agrícolas são de subsistência ou renda familiar.

Art. 10 - Fica Denominada de Travessa Ayrton Senna o espaço público urbano

o acesso que liga a BR - 230 com a Propriedade do Sr. Raimundo Silva, esta via já é

conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via é conhecida de

Travessa BR - 230, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 047 e 061,

dividindo estas Plantas Quadras, Setor-01 (Bairro Olaria):

Biografía: Aírton Senna da Silva -Nasceu em São Paulo - SP, no dia 21 de Março de 1960.

Filho de empresário do ramo metalúrgico, com quatro anos de idade ganhou seu primeiro

Kart. Com sete anos começou a treinar no Kartódromo de Interlagos. em São Paulo.

Conquistou diversos títulos coirendo no Kart. Foi campeão paulista na categoria júnior,

campeão brasileiro e campeão sul-americano, além do vice-campeonato mundial em 1979 e

1980.

Em 1881 começou no automobilismo, na Formula Ford. e conquista seu primeiro

título. Em 1982 ingressa na Formula 2000, é campeão inglês e europeu. Entra para a Formula

3  Inglesa, em 1983, e ganha o campeonato. Recebeu propostas das equipes McLaren,

Williams. Brabham e Toleman. Assina com a Tolcman c na segunda competição conquista

seu primeiro ponto. Em a984. sobe ao pódio no GP da Ingialcrra c no GP de Portugal. Em

1985 assina contrato com a equipe Eolus. Entre os anos de 1985 c 1987 participa de 48

grandes prêmios e vence seis. Em 1987 assina com a McLarem-Flonda e em 1988 sobe ao

pódio pela primeira vez. como campeão mundial de Fómiula I. no GP do Japão, em Suzuka.

Em 1989 foi o vice- campeão mundial. Em 1990 conquista seu segundo campeonato mundial

e em 1991, mais uma vez. é o campeão do mundo.

Em 1994 é contratado pela equipe Williams. A primeira corrida da temporada de

1994 foi em Interlagos, no Brasil, onde conquistou a pole position, mas se envolve numa

colisão e abandona a corrida.

Ayrton Senna da Silva morre em ímola, Itália, no dia P de Maio de 1994, durante
o Grande Prêmio de San Marino. quando seu carro sai da pista, na cur\-a Tamburello e bate no

muro de proteção.

Art. 11 - Fica Denominado de Rua da Macaúba o espaço público urbano o

acesso que liga a Travessa do Bacurizeiro com a Rua Delfina Prieta (antiga Rua "A"),

passando pelo início da Rua Melhor Caminho, esta via já é conhecida por alguns habitantes

que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "I", onde passa pelos

seguintes números de Plantas Quadras - 066 e 092, Setor - 01 (Bairro Santiago):
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Biografia: Macaúba - Origem; Matas do norte até o sudeste do Brasil. A palmeira Macaúba
é uma espécie nativa das florestas tropicais, cuja característica principal é a presença de
espinhos longos e pontiagudos na região dos nós.

A Macaúba (nome científico Acrocomia aculeata) é uma palmeira que alcança
até 25 metros de altura e possui espinhos longos e pontiagudos. Ela pode ser encontrada em
quase lodo o Brasil e por isso é também conhecida por outros nomes, como bocaiúva,
macaíba, coco - baboso e coco-de-espeinho. Os frutos são importantes para a fauna nativa,
pois alimentam araras, cotias, capivaras, antas e emas.

Com folhas de até 5 metros de comprimento, apresenta flores e frutos em cachos

que podem chegar a 60 quilos. As flores atraem abelhas e os frutos, marron-amarelados,

produzem óleo. A macaúba dá frutos quando alcança entre três e cinco anos de idade.

Seu aproveitamento vai do fruto até a madeira. A polpa e a farinha retirada de

seus frutos são ricas em vitamina A e betacaroteno e podem ser usadas para fazer suco,

sorvete, bolo, pães e doces. As folhas servem para a confecção de redes e linhas de pescaria.

Já a madeira pode ser aproveitada para ser utilizada em casas e outras construções no campo.

O óleo da amêndoa é usado na produção de sabão, sabonete, margarina e

cosméticos. O Brasil desenvolve pesquisas com a macaúba com foco na produção de

biodiesel, combustível feito a partir de óleos vegetais.

Art. 12 - Fica Denominada a Rua da Faveira o espaço público urbano o acesso

que liga a Rua "B" com a Rua "J", e pega da Rua "J" a Rua São Vicente, devido os espaços

serem pequenos, recomendo que a nova denominação fique com a extensão da Rua "B" com a

Rua São Vicente, esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos
onde esta via é conhecida de Rua "R" e Rua "M", respectivamente, onde passa pelos

seguintes números de Plantas Quadras - 088; 089; 090 e 091, Setor - 01 (Bairro Santiago);

Biografia: Faveira - Origem: A Fava-danta (nome científico - Dimorphandra molHs Benth)
é um vegetal característico da região do cerrado brasileiro que apresenta um comprovado
potencial medicina, pertence a Família das Leguminosas e é conhecida popularmente de:
Favela, Faveira, Falso-barbatimão, Cinzeiro e Farinheiro.

Do fruto da Faveira é extraída a rutina, substância utilizada na fabricação de

medicamentos que fortalecem os vasos sangüíneos e capilares, sendo indicada também no
tratamento de varizes.

Algumas indústrias já acrescentam a rutina em complementos alimentares
direcionados à idosos. Segundo levantamento feito por pesquisadores da EMBRAPA, mais de
50% do mercado mundial é abastecido com rutina brasileira. Representantes dos laboratórios

passam pelas regiões coletoras comprando toda a produção.
Sabe-se que, como a espécie não é cultivada, toda essa matéria-prima é extraída

de forma desordenada, não havendo o cuidado com a reprodução da espécie.
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O interesse internacional pela Faveíra tem feito alguns agricultores procurarem as
instituições de pesquisa como o CETEC e a EMBRAPA, dentre outras, para saber sobre
formas de cultivo, sabedores do potencial econômico da espécie.

O fruto é um legume achatado, de cor variando de marrom-escuro a quase negro;

opaco, com superfície irregular, Rugoso, de ápice e base arredondados, bordo irregular e

lenhoso (seco).

O comprimento varia de 10 a 15 cm, com 3 a 4 cm de largura. Cada vagem produz

de 10 a 21 sementes alongadas e avermelhadas.

Árvore pequena e mediana de porte tortuoso, pode atingir entre 8 a 14 m de altura.
Possuem folhas grandes e bipinadas, com folíolos alternos ou subopostos. As flores são
pequenas de cor creme-amarelada, em espigas.

Para seu cultivo as sementes de fava-danta são obtidas pela a coleta da vagem

diretamente das plantas no campo, quando estiver madura e com boa formação das sementes.

O período de maturação das vagens e formação das sementes é de julho a agosto, podendo
estender-se, em algumas áreas, até setembro.

Art. 13 - Fica Denominado de Rua da Mangueira o espaço público urbano o

acesso que liga a Rua "E" com a Rua São Vicente, esta via já é conhecida por alguns
habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "L", onde passa
pelos seguintes números de Plantas Quadras - 064; 067; 085; 088; 089; 107 e 112, Setor - 01
(Bairro Santiago):

Biografía: Mangueira - Origem: tendo o nome científico — Mangifera indica — é originária
da Ásia, (índia); foi trazida ao Brasil pelos portugueses, tornando-se uma das principais
frutíferas cultivadas no Nordeste brasileiro.

A produção mundial em 1994 foi de 18.450.000 toneladas (FAO) destacando-se
índia. China e México, como principais países produtores que ofertaram 66,5% da produção
naquele ano (FAO).

As mangueiras se adaptaram muito aos locais para onde foram levadas, por razões
climáticas: elas necessitam de muito calor para se desenvolverem de forma adequada e, de
maneira, produzirem seus frutos, produzem frutos comestíveis, arvores ornamental e
produtora de sombra. Os frutos podem ser consumidos "in natura" ou em sorvetes e doces.

Também é a maior árvore frutífera do mundo, chegando a medir de 1 a 100

metros de altura, e ter uma circunferência de até 20 pés, em casos mais abundantes.
A sua finalidade terapeuta ocorre pelo cozimento das cascas da árvore que são

usadas para o combate eólicas estomacais, a resina do tronco é depurativo, o suco de galhos
novos é usado para combater diarréias crônicas, as folhas novas são antiasmáticas. E seus
fhitos, além de saborosos, são também ricos em vitamina C.

A Mangueira foi amplamente disseminada na cidade de Belém no final do Século
XIX e princípio do Século XX, razão pela qual esta se tomou conhecida como "cidade das
mangueiras" e a cultura local apelidou o seu estádio de futebol de "Mangueírão .
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Art. 14 - Fica Denominado de Rua da Guabíraba o espaço público urbano o
acesso que começa na Rua Delflna Pietra até finalizar se transformando em uma Rua sem

saída, após alguns metros da Rua do Bacurizeiro, esta via já é conhecida por alguns habitantes
que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "G", onde passa pelos

seguintes números de Plantas Quadras - 082; 083; 084; 086; 087; 106 e 120, Setor - 01
(Bairro Santiago):

Biografia: Guabíraba - Origem: Do Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, onde a espécie
ocorre de Minas Gerais, Goiás, Espirito Santo até o Rio grande do Sul, sendo encontrados nas

regiões de florestas e cerrados. A guabiroba (gabirobeira, gabiroba) pertence à família

Myrtaceae, é uma planta que não perde as folhas facilmente (decídua), heliófita (que se

desenvolve na presença de luz), característica das submatas abertas ou de vegetação

semidevastadas na zona dos pinhais do Planalto Meridional. Arvore de
copa densa, alargada, com ramificações irregulares, mede 8 a 25 metros de altura e 30 a 50
centímetros de diâmetro. O tronco contém caneluras e sapopemas, casca coloração pardo-

acinzentada, deiscente em tiras delgadas. Suas folhas são simples, opostas, longamente

pecioladas e membranáceas. Apresentam o limbo inteiro, obovado-oblongo e discolor, verde-
escuro em cima com nervura principal impressa e verde-claro co nervura saliente na parte
inferior. Medem de 3 a 10 cm de comprimento por 2,5 a 5 cm de largura, possuem ápice

agudo ou acuminado e base aguda, às vezes assimétrica. Suas flores são hermafroditas,
isoladas, brancas ou creme-esbranquiçadas, axilares e poucos duradouras, se encontram na
extremidade de pendúnculos unifloros. Os frutos sâo bagas globosas de 15 3 20 mm de
diâmetro, coroadas por sépalas persistentes. A floração ocorre entre os meses de setembro e
novembro e a frutificação entre novembro e fevereiro.

Art. 15 - Fica Denominado de Rua da Pitombeira o espaço público urbano o

acesso que liga a Rua Delfina Pietra com a Rua Padre Santiago (antiga Rua "I"), cruzando a
Rua Santiago, esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde
esta via foi construída de Rua "F", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras -
069; 082; 105 e 106, Setor-01 (Bairro Santiago):

Biografia: Pitombeira - Origem: Tem sua origem na parte ocidental da Amazônia, nome
científico (Talisia esculenta), pertence a família da Sapindáceas, tendo nomes comuns, como:
pltomba, pitombeira, olho-de-boi; caravá-vola (Paraguai) e nome populares como: pitomba
amarela.

A pitomba é a fruta da pitombeira, árvore presente desde a região Amazônica até a
Mata Atlântica, do Nordeste ao Rio de Janeiro.

Fruto da pitombeira. Essa árvore, alta, de grande copa e casca lisa, é encontrada
do Pará até São Paulo. As folhas são alternadas e compostas. As flores, pequenas, brancas e
perfumadas, formam cachos finos e compridos.
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A pitombeira encontra-se cultivada ou propagada espontaneamente em quase todo

território brasileiro. Árvore perene, com 4 a 15 metros de altura, produz copa frondosa,
floresce de agosto a outubro e os frutos amadurecem de janeiro a março. As folhas são

compostas por 2 a 4 pares de folíolos verdes, medindo 7 a 13 centímetros de comprimento

por 3 a 6 centímetros de largura. As flores são produzidas em partículas (cachos e são

hermafroditas (os dois sexos na mesma flor). Árvore de médio porte, 6 a 18 metros de altura,
que ocorre dentro de matas, com porte esguio. Folhas pinadas, com 12 folíolos de 30 cm,

lisos. Flor clara insignificante. Fruto redondo com um pequeno bico (em apenas uma árvore,

nas outras é redondo) 4 cm, amarelo, com casca dura, uma semente de 3 cm envolta em arilo

transparente comestível.

Os frutos são globosos a ovais, medindo cerca de 2,50 centímetros de diâmetro,

cor pardo-amarelada e a casca de consistência coriácea. No interior do fruto maduro contém

uma a duas sementes envoltas por uma massa esbranquiçada (arilo), suculenta, doce,

levemente ácida e de sabor agradável. A propagação da planta é por sementes.

A frutificação ocorre a partir de 5 a 10 anos de idade. Uma planta adulta pode

produzir em condições favoráveis cerca de 100 cachos com 10 a 25 unidades cada.

Os frutos maduros são consumidos ao natural ou podem ser usados no preparo de

licor. Os frutos são colhidos de janeiro a abril. Muito rica em vitamina C, não são usada em

preparações culinárias.

A árvore pode ser usada na arborização de parques, na recomposição de matas de

preservação permanente e na alimentação de muitas espécies de pássaros.

Estes frutos são comercializados nas feiras das regiões Norte e Nordeste no Brasil,

muito procurados por pássaros e amplamente cultivados em pomares domésticos por todo o

Art. 16 - Fica Denominado de Rua da Carambola o espaço público urbano o

acesso que começa na Rua Delfina Pietra com a Rua Padre Santiago (antiga Rua "1"),

passando pelo final da Rua Santiago, esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram

nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "E", onde passa pelos seguintes
números de Plantas Quadras - 069; 085; 105 e 107, Setor - 01 (Bairro Santiago):

Biografia: Carambola - Origem: Originária da índia, e muito conhecida na china, foi
introduzida no Brasil em 1817. Plantada em quase todo território nacional, começa a produzir

frutos em tomo de 4 anos de existência, dando em média 200 frutos, podendo durar de 50 a 70

anos. Possui o nome científico (Averhoa carambola, e conhecida popularmente de:

Carambola.

A Carambola, fruto da caramboleira, é uma árvore ornamental de pequeno porte,

de flores brancas e puipúreas, largamente usada como planta de arborização de jardins e

quintais. De sabor agridoce, cor variado do verde ao amarelo, dependendo do grau de

maturação, rica em sais minerais (cálcio, fósforo e ferro) e contendo vitamina A, C e do

complexo B, a Carambola é considerada uma fruta febriftiga (que serve para combater a
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febre), antiescorbútica (que serve para curar a doença escorbuto - carência de Vitamina C, e

que se caracteriza pela tendência a hemorragias) e, devido a grande quantidade de ácido

oxálico, estimulador do apetite, sendo ainda usada pela medicina popular no tratamento de

afecções renais.

Seu suco, além de possuir um delicioso sabor, é usado para tirar manchas de ferro,

de tintas e ainda limpar metais.

Sua casca, por possuir alto teor de tanino, cujo poder adstringente pode prender o

intestino, é utilizada como aniidesintérico.

Embora considerada uma fruta de quintal, pois seu cultivo não é feito em escala,

sendo produzida apenas em sítios, quintais, granjas e pomares de fazendas, a Carambola está

sempre presente na mesa do pernambucano.

Pode ser consumidas ao natural ou no preparo de geléias, caldas, sucos e

compostas. Cortada em fatias e deixada no fogo brando com açúcar, fica quase da mesma

consistência e sabor do doce de ameixa-preta. Na índia e na China são bastante consumidas
como sobremesa, assim como as flores e os frutos verdes, que são utilizados nas saladas.

Art. 17 - Fica Denominado de Rua do Cajueiro o espaço público urbano o

acesso que começa na Rua Delfina Pietra com a Rua Padre Santiago (antiga Rua "1"),

cruzando a Rua "L", esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e

próximos onde esta via foi construída de Rua "C", onde passa pelos seguintes números de

Plantas Quadras-067; 085; 107 e 112, Setor - 01 (Bairro Santiago):

Biografia; Cajueiro - Origem: Nas regiões costeiras do Norte e Nordeste. Seu nome

popular: Cajueiro; Nome Cientifico: Anacardium orcidentale 1. Família Botânica:
Anacardiaceae

Árvore que pode atingir até 10 m de altura, apresenta copa proporcional ao seu
tamanho, arredondada chegando a alcançar o solo.

Tronco geralmente trotuoso e ramificado. Folhas róseas quando jovens, verdes
posteriormente.

Flores pequenas, branco-rosadas, perfumadas, surgindo de junho a novembro.
Fruto pequeno de coloração escura e consistência dura é sustentado por uma haste

camosa e suculenta bem desenvolvida, de coloração amarela, alaranjada ou vermelha. Da

haste obtém-se matéria - prima para o fabrico de sucos, doces, etc. O verdadeiro fruto é a
conhecida castanha-de-cajú que pode atingir até 2 cm de comprimento. Os frutos amadurecem
de setembro ajaneiro.

Encontra condições de cultivo no litoral do Nordeste. Prefere solo seco devendo

seu plantio ser realizado na estação chuvosa. Prefere clima tropical e subtropical. Uma árvore
com 4 anos pode produzir de 100 a 150 Kg por ano. A Amazônia parece ter sido o útero
quente de onde diferentes espécies do gênero Anacardium se irradiaram para o resto do
mundo. E o cajueiro, seu representante mais conhecido, árvore rústica, espontânea e nativa do
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Brasil, mais precisamente da zona arenosa litorânea de campos e dunas, que vai do nordeste

até o baixo Amazonas, está hoje disseminada por todas as regiões tropicais do globo.

Os indígenas de fala tupi, habitantes autóctones do nordeste do Brasil, já

conheciam muito bem o caju e faziam dele um de seus mais completos e importantes

alimentos.

O caju pode ser consumido como fruta fresca, sob os pés carregados ou adquirido

de ambulantes nas ruas e nas praias. Especialmente, é comum servir de acompanhamento para

aqueles que não se furtam de beber uma boa aguardente de cana, sendo consumido aos

pedaços ou por inteiro, entre um gole e outro.

Art. 18 - Fica Denominado de Rua do Pequizeiro o espaço público urbano o

acesso que começa na 3^. Travessa São Vicente com a Rua do Bacurizeiro, cruzando com a

Rua Delfina Pietra, Rua "L" e com a Rua Padre Santiago (antiga Rua "1"), esta via já é

conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de

Rua "B", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 062; 063; 064; 067; 086;

088; 090; 112 e 130, Setor - 01 (Bairro Santiago):

Biografia: Pequizeiro - Biografía feita já na Rua c Travessa do Pcqui, na Lei N."

528/2016, de 14 de Dezembro dc 2016.

Art. 19 - Fica Denominado de Rua do Tamarindeiro o espaço público urbano o

acesso que liga Rua "L" com a Rua Padre Santiago (antiga Rua "1"), passando pelas Ruas "R"

e "M", esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta

via foi construída de Rua "J", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 088;

089; 090 e 091, Setor - 01 (Bairro Santiago):

Biografia: Tamarindeiro - Origem: Originária da África do Sul, mas que pode ser cultivada
também no Sul da Ásia, na América do Sul e nas Ilhas do Caribe.

Apesar no Brasil dizerem que a Tamarindo é um legume, por ter o formato

parecido com o de uma vagem, e por ser gênero botânico pertencente à família Fabaceae

(leguminosas), ele pode ser considerado uma fruta, a fruta do Tamarideiro, uma árvore bem

grande que às vezes chega a ter 30 metros de altura.

Essa fruta tem inúmeros benefícios para a nossa saúde e por isso é sempre bom

conhecer e comer um pouco mais. Sabia, por exemplo, que ela é usada em remédios
fitoterápicos?! Veja abaixo: a Tamarindo possui uma quantidade significativa de vitaminas C
e E, vitaminas do complexo B. cálcio, ferro, fósforo, potássio, manganês e fibras, além de

compostos orgânicos, fazendo da Tamarindo um ótimo antioxidante, anti-inflamatório,

antiácido, além de ajudar a baixar os níveis de colesterol no sangue.

O fhito pode ser usado das mais variadas formas, desde a polpa, semente, flores e
até folhas! Comumente, se utiliza a polpa como tempero. É recomendado fazer chá, água,
suco ou mesmo compressas com as folhas.
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Art. 20 - Fica Denominado de Rua do Bacurízeíro o espaço público urbano o

acesso que liga a Rua da Guabiraba (antiga Rua "G") com a Travessa do Bacurizeiro,

passando pelo final da Rua do Pequizeiro (antiga Rua "B"), onde passa pelos seguintes

niómeros de Plantas Quadras - 086; 120 e 130, Setor - 01 (Bairro Santiago):

Biografia: Rua do Bacurizeiro - Biografia feita já na Rua do Bacuri, Art. 2". neste mesmo

Projeto de Lei.

Art. 21 - Fica Oficializado de Rua Melhor Caminho o espaço público urbano o

acesso que começa na Rua da Macaúba (antiga Rua "1"), trata-se de uma Rua sem saída,

ficando paralela a Rua Delfína Pietra e da Travessa do Bacurizeiro, onde passa pelo seguinte

número de Planta Quadra - 066, Setor - 01 (Bairro Santiago):

Biografia: Rua do Melhor Caminho - Esta Rua foi denominada por seus moradores, por

esta razão nào possui Biografia.

Art. 22 - Fica Denominação de Travessa do Bacurizeiro o espaço público

urbano o acesso que começa na Rua Padre Santiago (antiga Rua "I"), passando pela Rua do

Bacurizeiro e finalizando a poucos metros desta última Rua, por ser uma Rua sem saída, onde

passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 066; 092; 120 e 130, Setor - 01 (Bairro

Santiago):

Biografia: Travessa do Bacurizeiro - Rua do Bacurizeiro

Bacuri, Art. 2". neste mesmo Projeto de Lei.

Biografia feita já na Rua do

Art. 23 - Fica Denominado de Rua Marechal Castelo Branco o espaço público

urbano o acesso que começa na Travessa 16 e segue até o final da Rua, pois trata de uma Rua

sem saída, fica paralela a Rua Pedro II, esta via já é conhecida por alguns habitantes que

moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua Nova, onde passa pelos

seguintes números de Plantas Quadras - 016; (...) e 031, Setor - 02 (Bairro Centro):

Biografia: Humberto de Alencar Castelo Branco - Rua Marechal Castelo Branco:

Nasceu em Fortaleza em 20 de Setembro de 1897, foi um militar e político. Foi o 26°

Presidente do Brasil. O primeiro do período do Regime Militar, tendo sido um dos

articuladores do Golpe Militar de 1964. Os principais objetivos da intervenção militar era

acabar com os nacionalistas reformistas, representados pelo Partido Trabalhista Brasileiro

(PTB) e o projeto das Reformas de Base do governo João Goulart, e institucionalizar a

Ditadura Militar através dos atos institucionais. Uma das principais medidas de seu governo

foi a promulgação do Ato Institucional 2. que aboliu o pluripartidarismo, e concedeu poderes

ao Presidente da República para cassar mandatos de deputados e convocar eleições indiretas.

Na política externa brasileira passou a buscar apoio econômico, político e militar nos Estado
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Unidos. Era filho do general Cândido Borges Castelo Branco (Campo Maior - PI, 1° de
Janeiro de 1861 - ?), 6" neto do 11° Senhor de Bombeiro e de sua mulher a 9^ Senhora de

Belas, e de sua mulher Antonietade Alencar Gurgel (Fortaleza-CE, 19 de Setembro de 1871
- ?), membro da família do escritor José de Alencar. Era Doutor honoris causa (1965) pela
Universidade federal do Ceará.

Faleceu em 18 de Julho de 1967, em Fortaleza - CE, com 69 anos de idade.

Art. 24 - Fica Denominado de Travessa Marechal Castelo Branco o espaço

público urbano o acesso que liga a Rua Nova com a Rua Pedro II, esta via já é conhecida por

alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Travessa da

Rua Nova, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 031 e (vai surgir este

número de Quadra com a continuação dos cadastros), Setor-02 (Bairro Centro):

Biografia: Humberto de Alencar Castelo Branco - Travessa Marechal Castelo Branco:

Biografia: feita já na Rua Marechal Castelo Branco, Ari. 23, neste mesmo Projeto de Lei.

Art. 25 - Fica Denominado de Travessa Guadalupe o espaço público urbano o

acesso liga a Rua Pedro II e com a estrada que liga o Morro da TV, esta via já é conhecida por
alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Travessa "16",
onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 016; 031 e 032, Setor - 02 (Bairro
Centro):

Biografia: Município de Guadalupe - PI - Foi fundado pelo Capitão Alexandrino Moreira
Mousinho, com intermediação de líderes populares e políticos da época, em 25 de Agosto de
1929.

Localiza-se à latitude: 06°47'13" Sul e à longitude: 43°34'09" Oeste, estando à

altitude de 177 metros e possuindo área territorial de 1.019.645 ICm2. Na Mesorregião:
Sudeste Piauiense e da Microrregião: Ftoriano, distante da Capital: 352 Km. Possui uma
população de: 10.268 Hab. (IBGE/2010).

Municípios Limítrofes; Porto Alegre, Marcos Parente, Jerumenha e o Rio
Pamaíba, que separa o Piauí do Estado do Maranhão, tendo como Município vizinho São João
dos Patos - MA.

O acesso ao Município ocorre pela Rodovia PT281 e pela Rodovia PI-219, e pela
Rodovia BR 135. Guadalupe conta com um aeroporto.

Possui uma das maiores áreas de plantações de frutas, legumes, soja, algodão do
Nordeste, denominado Projeto -"-Platôs de Guadalupé'\ com uma área equivalente a 33 mil
hectares de área canalizada e pronta para o plantio.

Em Guadalupe está a Usina Hidroelétrica Humberto de Alencar Castelo Branco,
conhecida como: ''''Barragem de Boa Esperança", instalada no Rio Pamaíba e uma usina de
tapugita. No lago artificial há balneários que atraem turistas. O maior e o principal é o
Balneário Belém - Brasília.

CNPJ; 06,089.668/0001-33 • Tele/fa.x; 3551-2328/2219
E-mail; prefeituradcsaojoaodospatos@yahoo.com.br



GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do Maranhao

Prefeitura Municipal De Sao João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 • Centro. CEP 65665-000

www.saojoaodospatos,ma.gov.br

Art. 26 - Fica Denominado de Travessa Jcrumcnha o espaço público urbano o
acesso liga a Rua Pedro II e com a estrada que liga o Morro da TV, esta viaja é conhecida por
alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Travessa "16",
onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 016; 031 e 032, Setor - 02 (Bairro
Centro):

Biografia: Cidade de Jerumenha - É uma cidade e Município do Estado do Piauí, que se
localiza na Zona do Alto Parnaíba. Possui 43 estabelecimentos de ensino primário. Cultiva
feijão, mandioca, arroz, cana-de-açúcar e milho. Desenvolve criação de suínos, bovinos,

caprinos e ovinos.

A história de fundação de Jerumenha data do século XVII, quando em 1676 o

governo de Pernambuco concede ao lusitano Francisco Dias D'Ávila um extenso domínio de
terra, incluindo o território do atual município, para que ali se estabelecesse uma fazenda de

gado. Para lá o sesmeiro conduziu da Bahia notável contingente de índios domesticados

destinados a servirem e defenderem a fazenda dos silvícolas piauienses.

Com isso, o Povoado começou a crescer alcançando relevância política no

território. Através da Carta Régia de junho de 1761, o Povoado, antes denominado Arraial de

Garcia D'Ávila. foi elevado à categoria de Vila, com o nome de Jerumenha, em homenagem
a terra natal portuguesa de Francisco D'Ávila. Por isto, em 1890, já na República Velha, por
decreto estadual, foi elevada a condição de cidade.

Localiza-se a uma latitude: 07°05'16" Sul e a uma longitude: 43°30'35" Oeste,

estando a uma altitude de 145 metros. Sua população estimada era de: 4.383 habitantes
(Censo IBGE/201Q).

Municípios Limítrofes: Norte: Guadalupe/Estado do Maranhão; Sul: Município de
Canavieira; Leste: Floriano/ltaueira; Oeste: Marcos Parente/Landri Sales/Guadalupe.

Estar distante da Capital (Teresina) 310 Km. Estar com 341 anos.

Art. 27 - Fica Denominado de Rua Furtuoso Pacheco o espaço público urbano o

acesso liga a Rua Pedro II e termina como Rua sem Saída, esta via já é conhecida por alguns
habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "Q", onde passa
pelos seguintes números de Plantas Quadras - 032 e 049, Setor - 02 (Bairro Centro):

Biografia: Furtuoso Pacheco - Não foi encontrado familiar para falar da sua Biografia, só
sabemos que é um Logradouro (popularmente conhecida como Rua que pertence ao Bairro
Calumbi, localizada na Cidade de Floriano - PI).

Art. 28 - Fica Denominado de Travessa Canuto Coelho o espaço público

urbano o acesso que liga a Avenida Presidente Mediei com a Rua Pedro Gama, cruzando a
Rua Mario Andreazza e a Rua Jarbas Passarinho, esta via já é conhecida por alguns habitantes

que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Travessa "25", onde passa pelos
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seguintes números de Plantas Quadras - 001; 002; 021; 022; 033 e 034, Setor - 02 (Bairro
Centro):

Biografía; Travessa Canuto Coelho de Sousa - Nasceu no Município de Sâo João dos Patos
- MA, no dia 19 de janeiro de 1939, Casou-se com a Sra. Maristela de Sena Sousa, deste
matrimônio nasceram 9 (nove) filhos, morou nesta Travessa referida por mais de 30 (trinta)
anos, conhecido pelo seu caráter, companheirismo e lealdade, vindo a falecer no Município de
São João dos Patos - MA, no dia 1°. De Agosto de 2013.

Art. 29 - Fica Denominado de Travessa Dona Sinhá o espaço público urbano o
acesso que liga a Rua Mario Andreazza com a Rua Pedro Gama, cruzando a Rua Jarbas
Passarinho, esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde
esta via foi construída de Travessa "24", onde passa pelos seguintes números de Plantas
Quadras - 020; 021; 030 e 033, Setor - 02 (Bairro Centro):

Biografia: Ivone Ferreira Campos - Conhecida como Dona Sinhá, adotou este Município
de coração, por ter nascido na cidade de Petrolina- PE, no dia 10 de Março de 1921, chegando
a São João dos Patos - MA, em 1936, com a idade de 15 (quinze) anos. Foi uma das pioneiras
no ramo de hotel. Casou-se com o Sr. Antonio Borges Leal, deste matrimônio nasceu Rosa
Amélia Campos, fi lha única.

Tinha como profissão cozinheira, vendia no mercado público, depois passou a
vender seus produtos em um Quiosque, para em seguida transformar sua residência em Hotel,
onde sua fi lha Rosa Amélia Campos Quirino continua desempenhando até o momento, a
frente do Hotel Estrela D'alva, legado deixado pela sua genitora.

Art. 30 - Fica Denominado de Travessa Pastos Bons o espaço público urbano o
acesso que liga a Avenida Presidente Médici com a Rua Jarbas Passarinho, cruzando a Rua
Mario Andreazza, esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos
onde esta via foi construída de Travessa "23", onde passa pelos seguintes números de Plantas
Quadras - 002; 003; 022; e 023, Setor - 02 (Bairro Centro):

Biografia: Município de Pastos Bons - É um Município brasileiro do Estado do Maranhão,
fundado em 11 de Julho de 1764. Sua população estimada em 18.079 habitantes e uma área
de: 1.620.196 Km2.

Mesorregião: Leste Maranhense, Microrregião: Chapadas do Alto Ilapecuru.
Possui Municípios Limítrofes: Passagem Franca, Nova Iorque, Sucupira do Norte, Paraibano
e São João dos Patos.

Pernambucanos e Baianos, transpondo o Rio Pamaíba, fundaram uma vila qual
deu o nome de Pastos Bons - denominação que se estendeu a toda região ao Norte até São
José dos Matões e a Oeste até o Tocantins e além - Para o Sul até as cabeceiras do Paratinga
(Manoel Alves Grande) e as do Pamaíba. Diz Carlota Carvalho: "Paslos-Bons foi então uma
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denominação regional geral, dada pelos ocupantes à imensa extensão de campos abertos para
o Ocidente, em uma secessão pasmosa em que ao bom sucedia o melhor". Após o
povoamento do alto sertão, com sub-denominações locais, somente o ponto inicial das
entradas ficou sendo chamado de Pastos-Bons.

Os primeiros povoadores vieram de Pernambuco e da Bahia - Foram os

conquistadores do sertão: isso em 1764, data gravada no frontispício do templo católico.
Criadores de gado foram os primeiros povoadores. Situaram fazendas em toda a região. Com
a fundação de Pastos Bons os habitantes de Caxias à margem do Rio Itapecuru. subiram para

o agreste à procura dos afamados campos para os seus rebanhos.

Pouco depois da proclamação da Independência, seus habitantes se manifestaram

contrários à autoridade do Imperador Pedro L tentando criar a República de Pastos Bons, que

chegou a ter inclusive carta constitucional e bandeira, mas não passou de um sonho. A partir

do século XIX, perdeu parte de seu território para a constituição de Mirador (1870), Loreto

(1873), Nova Iorque (1890), Alto Pamaíba (1881) e Benedito Leite (1919).

Pastos Bons recebeu status de vila pela primeira vez por alvará de 29 de janeiro de

1820. com território desmembrado de Caxias. Extinta em 1870, a vila foi reinstalada pelas leis

provinciais n.° 575, de 11 de Julho de 1860 e n.° 1206, de 9 de Marco de 1880. desmembrado
de Mirador.

A cidade tem duas escolas estaduais (sede) de Ensino Médio e sete municipais
(sede) de Ensino Fundamental, além de quatro creches (sede) para a Educação Infantil.

Conhecida pelo tradicional festejo de São Bento, que sempre acontece na última

semana do mês de Julho. Período que a cidade fica mais alegre com a presença dos filhos que
retomam e dos admiradores dessa pequena cidade. Possui um dos carnavais mais

movimentados da Região.

No ano de 2005 foi instituída a ACADEMIA DE LETRAS, HISTÓRIA E
ECOLOGIA DA REGIÃO INTEGRADA DE PASTOS BONS, sob a presidência do

acadêmico Celso Barros Coelho, filho do Município. A academia tem 30 acadêmicos
fundadores com os 30 patronos respectivos. Além disso, foi criado o jornal Pastos Bons

vinculado à academia, com 35 edições sucessivas desde 28 de julho de 2003.

Pastos Bons é uma dos municípios do Maranhão mais antigo, tem hoje 253 anos.

Art. 31 - Fica Denominado de Travessa Paraibano o espaço público urbano o

acesso que liga a Avenida Presidente Médici com a Rua Pedro Gama, cruzando a Rua Mario
Andreazza e a Rua Jarbas Passarinho, esta via já é conhecida por alguns habitantes que
moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Travessa "22", onde passa pelos
seguintes números de Plantas Quadras - 003; 004; 023; 024; 034 e 058, Setor - 02 (Bairro
Centro):

Biografia: Município de Paraibano - MA — É um Município brasileiro do Estado do
Maranhão. Possui uma área de: 530.500 Km2 (Censo lBGE/2010) e sua população estimada
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em: 20.104 habitantes (Censo IBGE/2010). Distante da capital (São Luís): 502 Km, acesso
pela Rodovia BR 135.

Elevado à categoria de Município e distrito com a denominação de Paraibano,
pela lei estadual n." 841, de 30 de dezembro de 1952, desmembrado de Pastos Bons. Sede no

atua! distrito de Paraibano ex-povoado. Constituído do distrito sede. Instalado em 1° de
janeiro de 1953.

Em julho, é realizada a Grande Vaquejada de Paraibano, uma das maiores e mais
tradicionais do estado do Maranhão, atraindo um grande número de turistas de todo o estado,
e também do vizinho estado do Piauí.

Mesorregião: Leste Maranhense; Microrregião: Chapadas do Alto Itapecuru.

Municípios Limítrofes: São João dos Patos, Pastos Bons, Colinas, Passagem

Franca e Buriti Bravo.

Art. 32- Fica Denominado de Travessa Grajaú o espaço público urbano o

acesso que liga a Avenida Presidente Mediei com a Rua Jarbas Passarinho, cruzando a Rua

Mario Andreazza, para o 1°. Trecho, no 2°. trecho esta via liga a Rua Jarbas Passarinho ao

final da Rua Pedro Coelho, esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e

próximos onde esta via foi construída de Travessa "21", onde passa pelos seguintes números

de Plantas Quadras - 004; 005; 024 e 025 - 035; 050 e 058, respectivamente. Setor - 02

(Bairro Centro):

Biografia: Município de Grajaú - MA - O topônimo "Grajaú" é derivado do termo tupi
Karaiá'v. que significa "rio dos Carajás" (Karajá, carajá + 'y, rio). Possui uma área de
8.842.782 Km2 (Censo IBGE/2010), sua população estimada em: 68.458 habitantes (Censo
IBGE/2010).

Pertence a Mesorregião: Centro maranhense e da Microrregião: Alto Mearim e

Grajaú.

Municípios Limítrofes: Itaipava do Grajaú, Barra do Corda, Arame, Jenipapo dos
Vieiras, Formosa da Serra Negra e Sítio Novo.

Grajaú, estabelecida no centro-sul do estado do maranhão, foi fundada pelo
navegador e alferes Antonio Francisco dos Reis, em 29 de Abril de 1811, à margem leste do
Rio Graiaú. mo local denominado Fazenda Chapada. A margem oeste, à época, era habitada
pelos índios Timbiras e Piocobjés. Esses índios, no ano de 1814, promoveram uma chacina
contra os habitantes da povoação fundada por Antonio Francisco dos reis, que já contava com
quarenta pessoas, das quais escaparam apenas seis, que se encontravam ausentes no momento
da chacina.

No ano de 1816, os moradores restantes reiniciaram a povoação, dando-lhe o

nome de São Paulo do Norte, contando então com um pequeno destacamento de tropas. Em
1817, o então govemador do Estado mandou fundar no lugar chamado Estrião Grande
Colônia Leopoldina, para maior segurança dos habitantes da região. A colônia compunha-se
de quarenta soldados de linha, liderados por Francisco José pinto Magalhães.
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Pela Lei Provincial Sete, de 29 de Abril de 1835, Pedro da Costa ferreira, então
presidente da província, elevou a povoaçâo São Paulo do Norte à categoria de vila, passando
esta a chama-se Vila da Chapada.

Em 1869, foi criado o plano de incorporação de uma companhia a vapor no Rio

Graiaú. a qual surgiu através de Anlonio Luis Soares. Essa navegação teve início dois anos

depois da incorporação. Surgiu, assim, o centro comercial, tendo, como ponto principal, a Rua
do Porto Grande, atual Rua 7 de Setembro.

Oi da Vila da Chapada que se originou a cidade de Grajaiá, através da Lei

Provincial 1,225, de 7 d Abril de 1881, que q elevou à categoria de cidade com o nome de

Grajaú.

Fica distante da Capital (São Luis) 580 Km e tem 206 anos.

Art. 33- Fica Denominada de Travessa Nova Iorque o espaço piiblico urbano o

acesso que começa na Pedro Gama e segue até o final, sendo uma Rua sem final, esta via já é

conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de

Rua "T", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras -050 e 051, Setor - 02

(Bairro Centro):

Biografía: Município de Nova Iorque - MA - É um Município brasileiro do Estado do
Maranhão, Região Nordeste do País. Localiza-se a uma latitude: 06°44'02" Sul e a uma
longitude: 44°02'40" Oeste, estando a uma altitude de 178 metros. Sua população é de 4.595
habitantes (Censo IBGE/2010). Possui uma área de: 976.629 Km2 (Censo IBGE/2010).

Mesorregião: Leste Maranhense e Microrregiâo: Chapadas do Alto Itapecuru.
Municípios Limítrofes: Pastos Bons, São João dos Patos, Paraibano e Colinas.
Nova Iorque recebeu status de vila pela lei provincial n.° 1.382, de 11 de Maio de

1886 com território desmembrado de Pastos Bons e foi elevado a cidade em 1919.

Muito antes da chegada do americano Eduardo Bumet à região, em 1871, já
prosperava a Fazenda Sussuapara, que desapareceu com o assassinato de seu proprietário,
vítima dos balaios.

Eduardo Burnet construiu uma casa de telha, iniciando-se no ramo de comércio.

Em 1996, fundou a vila; denominando-a de Vila Nova, desmembrada de Pastos Bons. Com o
crescente progresso, decidiu alterar o topônimo para Nova Iorque, em homenagem à sua terra.
Contribuíram bastante para o êxito da povoação os brasileiros Bernardino do Espírito Santo e
Silva, Justino Neiva de Souza e João Henrique ferreira.

Em 1925, a Vila foi invadida pela coluna Prestes, tendo os revolucionários
saqueados o comércio, queimando arquivos públicos e praticado mais uma série de
arbitrariedades, deixando a região somente oito dias depois. No ano seguinte, o Rio Pamaíba
inundou a povoaçâo, forçando a mudança da Vila para local mais alto, não atingido pelas
águas.

Pelo decreto lei n.° 45, de 29 de Março de 1938, passou a categoria de cidade.
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Tendo em vista a construção da Barragem de Boa Esperança, em 1968, a Cidade
foi totalmente tomada pela águas da represa. Com recursos do Governo federal, construir-se,
então, uma nova sede, em local distante, totalmente planejada e que se constitui em modelo de

cidade de pequeno porte.
No mês de junho, é comemorado o festejo de Santo Antonio (Padroeiro da

cidade).

A aproximadamente 2 Km do centro da cidade, está localizada a Praia do Caju,
que está localizada na margem do lago formado pela Barragem de Boa Esperança, atraindo

grande número de turistas entre os meses de julho e setembro.

No mês de setembro, é realizado o Festival de Caju, o maior evento do calendário

da cidade, sendo prestigiado anualmente por pessoas de todas as cidades circunvizinhas.

Nova Iorque estar a 496 Km da Capital (São Luis).

Art. 34- Fica Denominado de Rua Dom Pedro o espaço público urbano o acesso

que liga a Travessa 27 com a Rua Pedro Gama, esta via já é conhecida por alguns habitantes

que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "S", onde passa pelos

seguintes números de Plantas Quadras -050 e 058, Setor - 02 (Bairro Centro):

Biografia: Cidade de Dom Pedro - É um Município brasileiro do Estado do Maranhão. Sua
população é de 22.897 habitantes (IBGE/2016). Possui uma área de 369.964 Km2

(IBGE/2010). Dom Pedro é um dos Municípios abrangidos pela pesquisa sísmica realizado
pela OGX em busca de gás natural. O Município é sede da Região de Planejamento do Flores
(Lei Complementar 108/2017).

Pertence a Mesorregião: Centro Maranhense e da Microrregião; Presidente Dutra.
Municípios Limítrofes: Ao Norte: Santo Antonio dos Lopes e Codò; Leste:

Governador Archer; Sul: Presidente Dutra, Graça Aranha e Governador Eugênio Barros;

Oeste: Santo Antonio dos Lopes. Ficando distante da Capital (São Luis) 324 Km.
Até o ano de 1915 o conjunto de terras que hoje constitui o Município de Dom

Pedro era apenas uma área isolada, inculta a quase desabitada. Conhecido primitivamente
como Mata de Nascimento, denominação inspirada na natureza da região e na figura de seu
primeiro povoador, o lavrador Manoel Nascimento, seu primeiro habitante que ali chegou por
volta de 1915, Dom Pedro tomou-se Município pela Lei N.° 815, de 9 de Dezembro de 1952.

A educação do Município de Dom Pedro merece destaque tanto na rede pública
como na rede privada, as escolas particulares Centro de Ensino Kolping - CEK e Associação
Educacional Professora Noronha - AEPRON são referências no ensino integral em toda
região.

A cidade conta com muitas empresas como a SIMTRAL que é uma empresa do
setor moveleiro que abrange grande parte das regiões norte e noroeste, além da
ACREDINORTE que são um conjunto de lojas de móveis, materiais de construção e
variedades contribuem para o desenvolvimento da cidade.
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A cidade também conta com várias fábricas de móveis e cadeiras, além de
inúmeras metalúrgicas. A Rodovia Federal BR-135. que liga de São Luis a Belo Horizonte.
praticamente atravessa a cidade é nela onde passa boa parte da produção da região, além dela,
existe também a Rodovia Estadual MA-256 que liga Dom Pedro a Gonçalves Dias.

Art. 35- Fica Denominado de Travessa São Francisco o espaço público urbano

o acesso que liga a Rua Afonso Pena com a Rua Pedro Coelho, passando pela Travessa Jarbas
passarinho, terminando e iniciando nesta Travessa, esta via já é conhecida por alguns
habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "U", onde passa

pelos seguintes números de Plantas Quadras -038; 052; 060 e 064, Setor - 02 (Bairro Centro):

Biografia: Município de São Francisco do MA - MA - É um Município brasileiro do
Estado do Maranhão. Sua população é de 12.163 habitantes (IBGE/2010). Possui uma área de

2.745.804 Km2 (IBGE/2010). Sua Fundação aconteceu em 10 de Maio de 1924.

Pertence a Mesorregião: Leste Maranhense e Microrregião: Chapadas do Alto

Itapecuru.

É uma cidade turística da região, contando com praia de água doce, com uma zona
de arrebentação (parte de areia) de cerca de 250 metros de largura e 80 metros de
comprimento. É (banhado pelo Rio Pamaíba que dividi o Estado do Maranhão com o Estado
do Piauí, tendo a Cidade de Amarante-PI a sua frente), responsável pela maioria de todo

abastecimento de seus munícipes. Possui ainda uma cachoeira "Adioue" 12 Km da cidade,
onde tem quedas d'água, e diversos locais para banho, e até mesmo pedras de salto livre, (há
locais ao ar livre com sombra à beira da água para piqueniques e excursões). Outro ponto é o
balneário da cachoeirinha, 6 Km da cidade, onde há uma pequena contenção de água, e

diversos locais para banho e lazer. È imenso, clima agradável, pedras, lajeiros, árvores e
sombras. Conta com outras cachoeiras um pouco escondidas, a caminho da zona rural,
cachoeiras Marcelo I e Marcelo II.

Em destaque possuiu dois filhos ilustres:

- Alarico Nunes Pacheco - Foi um médico e político brasileiro e exerceu o

mandato de Deputado Federal pelo Maranhão entre 1946 e 1951 ajudando a escrever a
Constituição de 1946.

- Bernardino Soares Viana - Foi um advogado e político brasileiro e exerceu o
mandato de Senador pelo Piauí entre 1979 e 1983 na vaga antes ocupada por Petrônio Portela.

Art. 36- Fica Oficializado de Travessa Afonso Pena o espaço público urbano o

acesso que liga a Travessa Jarbas Passarinho com a Rua Pedro Coelho, onde passa pelos
seguintes números de Plantas Quadras -064 e 074, Setor - 02 (Bairro Centro):

Biografia: Travessa Afonso Pena - Biografia feita já na Rua Afonso Pena, na Lei N."
528/2016, de 14 de Dezembro de 2016.

CNPJ: 06.089,668/0001-33 -Tcle/fax; 3551-2328/2219
E-mail: prefeiluradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



f 0§

GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do Maranhão

Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma

Avenida Getúüo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

www.saojoaodospatos,ma.gov,br

I inirpf

Ari. 37- Fica Denominado de Travessa Santos Dumont o espaço público urbano
o acesso que liga a Rua do Chafariz com a Rua Afonso Pena, esta via já é conhecida por
alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "A", onde
passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 037 e 039, Setor - 02 (Bairro São

Francisco):

Biografia: Alberto Santos Dumont (Santos Dumont) - Foi inventor brasileiro. O "Pai da

Aviação". Nasceu na Fazenda Cabangu, em João Aires - MG, no dia 20 de Julho de 1873.

Filho de Henrique Dumont, engenheiro francês e de Francisca Santos Dumont, de família

portuguesa.

Santos Dumont foi um aeronauta, esportista e inventor brasileiro. Projetou,

construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina.

Vindo a falecer em 23 de Julho d 1932, em Guarujá, Estado de São Paulo.

Art. 38- Fica Denominado de Rua Tayfran de Oliveira Morais o espaço

público urbano o acesso que liga a Rua Boa Vista com a Rua Jarbas Passarinho, cruzando a
Rua Mario Andreazza, esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e
próximos onde esta via foi construída de Rua do Projeto, onde passa pelos seguintes
números de Plantas Quadras ~ 009; 010; 028 e 029, Setor-02 (Bairro São Francisco):

Biografia: Rua Tayfran de Oliveira Morais - O Sr. Tayfran nasceu em 24 de Abril de
1993, na cidade de São João dos Patos - MA, Filho do Sr. Manoel da Guia Morais e da Dona
Francisca Maria de Oliveira, não chegou a casar-se, foi ajudante de pedreiro e veio a falecer
no dia 30 de Dezembro de 2016, neste Município.

Art. 39- Fica Denominado de Travessa Pedro Câmara o espaço público urbano

o acesso que liga a Rua Jarbas Passarinho com a Rua Pedro Câmara, esta via já é conhecida
por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Travessa
"15", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 041 e 053, Setor - 02 (Bairro
São Francisco):

Biografia: Pedro Câmara - Biografia feita já na Rua Pedro Câmara, do mesmo nome,
na Lei N." 528/2016, de 14 de Dezembro de 2016.

Art. 40- Fica Oficializado de Rua do Chafariz o espaço público urbano o acesso

que começa na Avenida Presidente Médici e segue até o final, finalizando próximo ao pé do
morro, onde foi construída a Estatua de São Francisco, onde passa pelos seguintes números de
Plantas Quadras - 008; 009; 027; 028; 037; 039; 040 e 053, Setor - 02 (Bairro São
Francisco):
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Biografia: Rua do Chafariz - Dispensa qualquer Biografia, por ficar com esta denominação,
este nome faz referencia a construção de uma chafariz público construído neste logradouro.

Art. 41- Fica Denominado de Travessa do Arco íris o espaço público urbano o
acesso que começa na Rua Pedro Câmara e segue até o final, se tomando uma Rua sem fim,

esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi

construída de Travessa "19", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 040 e

054, Setor - 02 (Bairro São Francisco):

Biografia: Travessa do Arco íris - É um fenômeno meteorológico e óptico que ocorre
quando a luz solar incide sobre as golículas de água da chuva. Como a luz solar é composto

de cores diferentes, estas refletem ao curvarem-se nas gotas de água.

É um arco multicolorido com o vermelho no seu exterior e o violeta em seu

interior; a ordem completa é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil (ou Índico) e violeta.

No entanto, a grande maioria das pessoas consegue discemir apenas seis cores, e o próprio

Newton viu apenas cinco cores, e adicionou mais duas apenas para fazer analogia com as sete

notas musicais.

Art. 42- Fica Denominado de Travessa Manoel Gilvan da Silva o espaço

público urbano o acesso que liga a Rua Boa Vista com a 3". Travessa Boa Vista, esta via já é
conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de
Travessa "20", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras -011; 012; 013; 055;

056 e 078, Setor - 02 (Bairro São Francisco):

Biografia: Manoel Gilvan da Silva - Nasceu no Município de Nova Iorque - Ma, no dia 15
de Maio de 1964. Filho de Pai não declarado e da Sra. Genoveva Maria da Conceição. Casou-

se com a Sra. Maria Lindalva Sousa Silva, deste matrimônio nasceram 05 (cinco) filhos,
sendo um filho homem (Leonardo de Sousa Silva), e 04 (quadro) filhas (Leudiana,
Leudivania, Leudinaria e Maria Leiliane de Sousa Silva - todas possuem os mesmos
sobrenomes).

Tendo como profissão Lavradora, vindo a falecer no dia 21 de Julho de 2008,
neste Município. Foi morador nesta Travessa durante 30 anos.

Art. 43- Fica Denominado de Travessa Sambaíba o espaço público urbano o

acesso que liga a Rodovia MA - 034, cruzando a Rua Boa Vista e termina no final da Rua
"X", esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via
foi construída de 3'. Travessa Boa Vista e de Rua "X", respectivamente, onde passa pelos
seguintes números de Plantas Quadras - 054; 056; 057; 062; 063; 056 e 078, Setor — 02
(Bairro São Francisco):

Biografia: Município de Sambaíba - É um Município brasileiro do Estado do Maranhão.
Sua população estimada em 5.484 habitantes (IBGE/2010). Possui área de 2.478.569 Km2.
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No local onde hoje se encontra a cidade, havia uma chapada revestida de árvores, com

predominância de Sambaíba. Dai a origem do topônimo.
Pertence a Mesorregião: Sul Maranhense e Microrregião: Chapada das

Mangabeiras.

Municípios Limítrofes: São Raimundo das Mangabeiras, Loreto, Balsas, Tasso
Fragoso e Mírador.

Em abril de 1923, João Graciliano Dutra e Bernardo Pereira de Arruda,
acompanhados de 16 famílias, localizaram-se próximo ao Rio das Balsas, com a finalidade de
armar um estaleiro para construção naval. Até estão, havia ali um pequeno aglomerado,
composto de sete casas, vivendo seus habitantes da caça e pesca.

Após a inauguração do estaleiro, a povoação tomou certo impulso passando a
despertar certo interesse das autoridades, que para ali mandara uma agência arrecadadora da

Prefeitura e coletoria.

Distrito criado com a denominação de Sambaíba. pela lei Estadual N.° 272, de 31
de Dezembro de 1948, subordinado ao Município de São Raimundo das Mangabeiras.

Em divisão territorial datada de l-VII-1950, o distrito de figura no Município de
São Raimundo das Mangabeiras.

Elevado à categoria de Município com a denominação de Sambaíba. pela Lei

Estadual n.° 1.013, de 31 de Outubro de 1953, desmembrado de São Raimundo das

Mangabeiras. Sede no distrito de Sambaíba ex-povoado. Constituído do distrito sede,

instalado em 1° de Janeiro de 1954.

Art. 44— Fica Denominado de Rua Floríano o espaço público urbano o acesso

que liga a Rodovia MA - 034 com a Rua Boa Vista, esta via já é conhecida por alguns

habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de 4". Travessa Boa

Vista, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 057 e 073, Setor - 02 (Bairro

São Francisco):

Biografia: Município de Floriano - PI - E um Município brasileiro do Estado do Piauí.

FJoriano situa-se na Zona Fisiográfica do Médio Pamaíba, à margem direita desse

mesmo Rio, em frente à cidade de Barão de Grajaú - Maranhão. A cidade fica a 240 Km da

capital do Estado do Piauí, Teresina. Suas coordenadas geográficas são: 06°46'01" de latitude

Sul, e 43°0r22" de longitude Oeste em relação a Greenwich. Sua altitude: 140 metros. Clima:

quente seco, no verão, e úmido na época das chuvas.

Acidentes geográficos do Município: Rio Pamaíba. que banha a cidade e o

Município em toda sua extensão. Seguem-lhe os rios Guraueia e Itaueíra.

Floriano está localizada num ponto referencial, o portão de entrada para o Sul e

Sudeste do Piauí. De acordo com os dados do IBGE para o ano de 2013, hoje Floriano é a

quinta cidade mais rica do Estado do com um Produto Interno Bruto (PIB) de 778 mil de

reais, sendo o setor de serviços o mais importante na economia do Município, durante a

manhã o seu centro comercial atende a um elevado número de pessoas vindo de várias cidades
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do sul do Piauí e do Maranhão, fazendo com que haja já alguns transtornos relacionados ao
trânsito no centro comercial do Município. O setor de serviços de saúde também vem se
tomando um grande fator atrativo para o Município.

Floriano se destaca em muito por sua fama como pólo educacional, possuindo
uma vasta rede de ensino sobretudo em Nível Superior e Técnico.

O Município de Floriano situa-se na área em que Domingos Afonso Mafrense
íVmdou as primeiras fazendas de gado do Piauí. Elas formariam o centro da expansão da
pecuária piauiense.

Floriano pertence a Mesorregião: Sudoeste Piauiense; Microrregião: Floriano.
Possui uma população de 58.803 habitantes (IBGE/2010), tendo uma área de 3.409.664 Km2,
e de 7.100 Km2 de Zona Urbana.

Municípios Limítrofes: Ao Norte: Amarante e Estado do Maranhão; Sul: Itaueira

e Flores do Piauí; Leste: Francisco Ayres, Nazaré do Piauí e São José do Peixe; Oeste:

Jerumenha e Estado do Maranhão.

A lei n.° 67, de 25 de Setembro de 1895, extinguiu a Vila e o Município. Em 18

de Junho de 1895 era restabelecida a autonomia da vila e do Município com os seus

primitivos limites, voltando o Termo Judiciário, ainda, a pertencer à comarca de Amarante. A

lei 144, de 8 de Julho de 1897, elevou a Vila da Colônia à categoria de cidade, com a

denominação de Cidade de Floriano. homenagem ao "Marechal de Ferro" Floriano Peixoto.
A lei foi assinada pelo Governador da Província do Piauí, Raimundo Artur de Vasconcelos.

A lei n.° 154,16 Junho de 1897, criou a Comarca de Floriano, de 1®. Entrância.

Art. 45- Fica Denominado de Rua Passagem Franca o espaço público urbano o

acesso que liga a Rodovia MA - 034 com a Rua Boa Vista, cruzando a Travessa "20", esta
via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi
construída de 2°. Travessa Boa Vista, onde passa pelos seguintes números de Plantas
Quadras - 013; 055; 056 e 078, Setor - 02 (Bairro São Francisco):

Biografia: Município de Passagem Franca - MA — É um Município brasileiro do Estado do
Maranhão, Região Noroeste do País. Sua população, de acordo com estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, era de 17.576 habitantes (2010). Possui uma área
de 1.358.302 Km2.

Pertence a Mesorregião: Leste Maranhense e da Microrregião: Chapadas do Alto
Itapecuru.

Municípios Limítrofes: Ao Norte: Buriti Bravo; Leste: Lagoa do Mato; Sul: São
João dos Patos e ao Oeste: Colinas.

Pelo Decreto Estadual n.° 75, de 22 de Abril de 1931, confirmado pelo Decreto

n.° 539, de 16 de Dezembro de 1933, o Município é extinto sendo seu território anexado ao
Município de Picos. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Passagem Franca
figura como distrito no Município de Picos. Elevado novamente à categoria de Município
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com a denominação de Passagem Franca, pelo decreto n.° 832, de 3 de Junho de 1935. Em

divisão territorial datada de 1-VII-1960, o Município é constituído do distrito sede.
Em Janeiro, é comemorado o tradicional festejo de São Sebastião (Padroeiro da

cidade) que atrai visitantes de diversos Municípios da região.
Sua fundação ocorreu em 8 de Maio de 1835.

Art. 46 - Fica Denominado de Rua Lagoa do Mato o espaço público urbano o

acesso que começa na Rua "X" até o final, se tomando uma Rua sem saída, esta via Já é

conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de

Rua do Morro, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 062; 063 e 067,

Setor - 02 (Bairro Sâo Francisco):

Biografia: Município dc Lagoa do Mato - MA - É um Município brasileiro do Estado do
Maranhão.

O Município de Lagoa do Mato foi criado através da lei Estadual n.° 6.136, de 10

de Novembro de 1994, desmembrado do Município de Passagem Franca.

O Município está localizado na Mesorregião do Leste Maranhense e na
Microrregião das Chapadas do Alto Itapecuru, estando cerca de 560 Km da capital
maranhense, São Luis. Limita-se ao Norte: Parnarama e Buriti Bravo; ao Sul: Sucupira do
Riachâo; no Oeste: Passagem Franca e Buriti Bravo; com o Leste: São Francisco do
Maranhão.

A população vive basicamente da agricultura de subsistência com o cultivo
principalmente de arroz, feijão, milho e mandioca, da agropecuária e um pouco de artesanato.

A vegetação possui pastagens naturais, ainda com grandes áreas de babaçuais,
planta típica do sertão maranhense, que ainda hoje representa importante fonte de
sobrevivência e alimentação. Conta ainda com uma considerável área de cerrado.

Possui uma área de 1.288.863 Km2 (IBGE/2010). Sua população estimada em

10.955 habitantes (IBGE/20I0)

Art. 47 - Fica Denominado de Travessa Lagoa do Mato o espaço público
urbano o acesso que liga a Rua Boa Vista com a Rua do Morro, esta via já é conhecida por
alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Travessa do
Morro, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 062 e 067, Setor - 02
(Bairro São Francisco):

Bíografía: Município de Lagoa do Mato - MA — Biografia já comentada no Artigo 46, deste
mesmo Projeto de Lei.

Art. 48 - Fica Oficializado de Travessa Presidente Médici o espaço público

urbano o acesso que liga a Avenida Presidente Médici com a Rua Almirante Barroso, onde
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passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 009 e 010, Setor - 04 (Bairro São
Francisco):

Biografia: Travessa Presidente Mediei - Biografia feita já na Avenida Presidente
Mediei, na Lei N." 528/2016, de 14 de Dezembro de 2016.

Art. 49 - Fica Denominado de Travessa Rio Negro o espaço público urbano o
acesso que liga a Avenida Presidente Médici com a Rua Almirante Barroso, esta via já é

conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de
Travessa "46", onde passa pelos seguintes mímeros de Plantas Quadras - 008 e 009, Setor -

04 (Bairro São Francisco):

Biografia: Rio Negro - O Rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do Rio

Amazonas, na Amazônia, na América do Sul. É o mais extenso rio de água negra do mimdo,
e o segundo maior em volume de água - atrás somente do Amazonas, o qual ajuda a formar.
Tem sua origem entre as bacias do rio Orinoco e Amazônia. Conecta-se com o Orinoco
através do canal do Cassiouiare. Na Colômbia, onde tem a sua nascente, é chamado de rio

Guaiania. Seus principais afluentes são o rio Branco e o rio Vaupés. Disputa ser o começo do
rio Orinoco junto com o rio Guaviare. Drena a região leste dos Andes na Colômbia. Após
passar por ManaiLs. une-se ao rio Solimões e, a partir dessa união, este último passa a chamar-
se rio Amazonas.

Todo ano, com o degelo nos Andes e a estação das chuvas na região Amazônica, o
nível do rio sobe vários metros, alcançando sua máxima entre os meses de Junho e julho. O
pico coincide com o "verão amazônico". O nível do rio abaixa até meados de Novembro,
quando novamente inicia o ciclo da cheia. Em Manaus, a máxima do rio Negro vem sendo
registrado há mais de cem anos, e há um quadro no Porto de Manaus com todos os registros
históricos, inclusive o da maior cheia de todos os tempos, ocorrida em 2012, alcançando, até
21 de maio (antes do início da vazante), a cota de 29.97 metros acima do nível do mar. Todos
os rios da bacia Amazônica sofrem o mesmo fenômeno de subidas e baixas em seus níveis,
comandados pelos dois maiores rios: o rio Negro e o rio Solimões (que, ao se encontrarem,
abaixo da cidade de Manaus, formam o rio Amazonas).

Possui uma área de 266,8 milhas de bacia, com um comprimento de 1.398 milhas.
Nascente no rio Uaupés na foz do Rio Amazonas.

Na cidade de São Gabriel da Cachoeira, possui duas pontes sobre o Rio Negro.

Art. 50 — Fica Denominado de Travessa Rio Tapajós o espaço público urbano o
acesso que liga a Travessa Turíbio Neto com a Rua Turíbio Neto, esta via já é conhecida por
alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "Z",onde
passa pelos seguintes números de Plantas Quadras — 018 e 019, Setor — 02 (Bairro Olaria):
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Biografia; Rio Tapajós - É um rio do Brasil que nasce no Estado do Mato Grosso - MT,
banha parte do Estado do Pará e deságua no rio Amazonas, ainda no Estado do Pará, em
frente à cidade de Santarém a cerca de 695 Km de Belém. O significado do nome Tapajós, era
o nome de uma numerosa tribo de índios a beira do rio de mesmo nome. O Tanalós tem

origem na confluência dos rios Juruena e São Manuel (Teles Pires). Quando combinado com
o Rio Juruena. o Tapajós tem aproximadamente 1900 Km de comprimento. A maior parte de
seu percurso está no Estado do Pará, mas a parte superior (sul) faz a divisa dos Estados do

Pará e Amazonas. A bacia do rio Tapajós abrange 6% das águas da Bacia Amazônica, sendo

a quinta maior bacia do sistema.

Seus Afluentes pela margem esquerda: rio Juruena e rio Arapiuns. pela Margem

direita: rio São Manuel, rio Curucu. rio das Tropas, rio Crepori e rio Jamaxim.

Art. 51 - Fica Oficializado a Extensão conhecida de Travessa Rio Solimôes o

espaço público urbano o acesso que começa no cruzamento da Rua da Estrela com a Travessa

da Estrela, seguindo e terminando na Rua do Fio, onde passa pelos seguintes números de
Plantas Quadras - 046; 047 e 065, Setor - 02 (Bairro Olaria):

Biografia: Rio Solimôes - É um curso de áeua que nasce no Peru e que banha o Estado do
Amazonas, no Brasil.

Nasce no Peru e ao entrar no Brasil, no Município de Tabatinga. recebe o nome de
Solimôes. Tem como afluentes da margem direita os rios Javari. Jutaí, Juruá e Purus na
margem esquerda os rios Igá e Janurá e percorre as cidades de São Paulo de Olivenca,
Amaturá. Santo Antonio do Icá. Tonantins. Jutaí. Fonte Boa. Alvarães. Tefé. Coari, Codaiás.

Anamã. Anori e Manacapuru. totalizando aproximadamente 1.700 Km até chegar a Manaus.
onde ao encontrar o rio Negro, recebe o nome de rio Amazonas, Ele é importante para a

região Norte porque é fonte de alimento, transporte, comércio, pesquisas científicas e lazer.

Art. 52 - Fica Oficializado de V. Travessa Luís Cardoso o espaço público

urbano o acesso que liga o Beco Zé Barros com a Rua Altina Lima, esta via já é conhecida
por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Beco Luis
Cardoso, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 042; 043 e 048, Setor -
04 (Bairro Olaria):

Biografia: Luis da Silva Cardoso (Luis Cardoso) - Biografia já comentada no Artigo CX
da Lei N.° 528, de 14 de dezembro de 2016.

Art. 53 - Fica Oficializado de Beco Luis Cardoso o espaço público urbano o

acesso que começa no Beco Zé Barros e finaliza no final do Beco, pois trata de um beco sem
saída, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 019 e 098, Setor - 04 (Bairro
Olaria):
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Biografia: Luis da Silva Cardoso (Luis Cardoso) - Biografia já comentada no Artigo CX

da Lei N.® 528, de 14 de dezembro de 2016.

Art. 54 - Fica Oficializado de Rua 3 de Outubro o espaço ptiblico urbano o

acesso que começa no Beco Zé Barros, passa no imcio da Travessa 3 de Outubro, finalizando

no final da Rua, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 097; 098 e 117,

Setor - 04 (Bairro Olaria):

Biografia: Rua 3 de Outubro - Dispensado qualquer Biografia a respeito, pelo dia 3 de

Outubro não marcar nenhuma data comemorativa dentro do nosso Município.

Art. 55 - Fica Oficializado de Travessa 3 de Outubro o espaço público urbano o

acesso que liga a Rua 3 de Outubro com a Rua Bela Vista, onde passa pelos seguintes

números de Plantas Quadras - 097 e 117, Setor - 04 (Bairro Olaria):

Biografia: Travessa 3 de Outubro - Dispensado qualquer Biografia a respeito, pelo dia 3 de

Outubro não marcar nenhuma data comemorativa dentro do nosso Município.

Art. 56 - Fica Denominado de Travessa Novo Horizonte o espaço público

urbano o acesso que liga a 2^. Travessa da Estrela com a Rua da Estrela, esta via já é

conhecida por algims habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de

Rua "A-Ol", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 068 e 069, Setor - 02

(Bairro Olaria):

Biografía: Travessa Novo Horizonte - Dispensado qualquer Biografia a respeito, pelo

próprio nome denominado a esta Travessa.

Art. 57 - Fica Denominado de Travessa Paraíso o espaço público urbano o

acesso que liga a 2®. Travessa da Estrela com a Rua da Estrela, esta via já é conhecida por

algims habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "A-02",

onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 069 e 070, Setor - 02 (Bairro
Olaria):

Biografia: Travessa Paraíso - Dispensado qualquer Biografia a respeito, pelo
próprio nome denominado a esta Travessa, manifesta somente uma sensação de um bom
lugar.

Art. 58 - Fica Denominado de Travessa Porto Feliz o espaço público urbano o

acesso que liga a 2°. Travessa da Estrela com a Rua da Estrela, esta via já é conhecida por
alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via foi construída de Rua "A-03",
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onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 070 e 071, Setor - 02 (Bairro

Olaria):

Biografía: Travessa Porto Feliz - Dispensado qualquer Biografia a respeito, pelo próprio

nome denominado a esta Travessa, manifesta somente uma sensação de um bom feliz.

Art. 59 - Fica Denominado de Travessa Oriente o espaço público urbano o

acesso que liga a Avenida Presidente Mediei com a Travessa denominada provisoriamente de

Travessa Tropical, que segue até terminar na propriedade do Sr. Raimundo Lima, onde passa

pelos seguintes números de Plantas Quadras - 046 e 047, Setor - 02 (Bairro Olaria):

Biografia: Travessa Oriente - Dispensado qualquer Biografia a respeito, pelo próprio nome

denominado a esta Travessa, que manifesta somente a civilização Oriental, ou seja, todas as

pessoas que nascem na Ásia Oriental: China (Pequim; Japão (Tóquio).

Art. 60 - Fica Denominado de Travessa Benedito Leite o espaço público urbano

o acesso que começa na Avenida Presidente Médici e segue até onde possui habitações e

lotes, esta via já é conhecida por alguns habitantes que moram nelas e próximos onde esta via

foi construída de 1*. Travessa Tropical, onde passa pelos seguintes números de Plantas

Quadras -047 e 061, Setor - 02 (Bairro Olaria):

Biografía: Município de Benedito Leite - É um Município brasileiro do Estado do
Maranhão. Sua população é de 5.469 (Censo 2010), distante 522 Km de São Luis, capital do
Maranhão.

O POVOAMENTO surgiu quando, por iniciativa do Senador Benedito Pereira

Leite, foi criada uma Coletoria, chefiada por Crispim Antunes Martins, no local em que se

ergueu a Cidade. Tal medida visava salvaguardar os interesses do Estado, pois através dos
rios Pamaíba e Balsas, eram escoados os produtos agrícolas da região, sem o pagamento de

tributo.

Originalmente criado em 15 de Julho de 1919, o Município de Benedito Leite foi
extinto em 1931 e anexado ao Município de Nova Iorque - MA. figurando com distrito. Em

1935 o Município de Benedito Leite foi recriado.

Pertence a Mesorregião: Sul Maranhense e da Microrregião: Chapadas das

Mangabeiras.

É banhado pelo rio Pamaíba e rio Balsas, tendo a sua frente à cidade de Uruçuí -
PI, ligados hoje por uma ponte.

Os habitantes se chamam beneleitenses. O Município se estende por 1.781, 7

Km2. Vizinho dos municípios de São Félix de Balsas, Uruçuí e Antonio Almeida, estes dois
últimos localizados no vizinho estado do Piauí. Benedito Leite se situa a 2 Km a Norte -

Oeste de Uruçuí a maior cidade nos arredores. Situado a 312 metros de altitude. Benedito
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Leite tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude; 7°13'0" Sul, Longitude: 44''34'0"
Oeste.

Art. 61 - Fica Oficializado de 1*. Travessa do Bacuri o espaço público urbano o
acesso que liga a Rua do Bacuri com a Rua José Eduardo Cardoso, esta via foi denominada no
Loteamento do Sr. Jaecio (Loteamento Bacuri), onde passa pelos seguintes números de
Plantas Quadras - 131 e 135, Setor - 01 (Bairro Santiago):

Biografia: Bacuri - Biografia já comentada no Art. 2° deste mesmo Projeto de Lei.

Art. 62 - Fica Denominado de 2". Travessa Pompílío José Pereira público
urbano o acesso que fica localizado no 1°. Retomo da Rodovia MA-034 (antiga 2^. Travessa
Rodovia MA-034), onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 066 e 073, Setor
- 02 (Bairro Olaria):

Biografia: Pompílío José Pereira - Esta 2a. Travessa foi originada de um Projeto de Lei
feita por um Vereador da Câmara de São João dos Patos, que denominou em substituição a
Rodovia MA-034 de Avenida Pompílío José Pereira, somente no trecho urbano que corta o
Município de São João dos Patos - MA.

Art. 63 - Fica Denominado de 3*. Travessa Pompílío José Pereira espaço
público urbano o acesso que fica localizado no 2°. Retomo da Rodovia MA-034 (antiga 3®.
Travessa Rodovia MA-034), onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 066 e
072, Setor-01 (Bairro Santiago):

Biografia: Pompílío José Pereira - Esta 2a. Travessa foi originada de um Projeto de Lei feita
por um Vereador da Câmara de São João dos Patos, que denominou em substituição a
Rodovia MA-034 de Avenida Pompílío José Pereira, somente no trecho urbano que corta o
Município de São João dos Patos - MA.

Art. 64 - Fica Denominado de Rua Jatobá o espaço público urbano o acesso que
liga a Rua do Morro com a Rua da Afonso Pena, onde passa pelos seguintes números de
Plantas Quadras - 039 e 063, Setor - 02 (Bairro São Fco.):

Biografia: Município de Jatobá - E um Município brasileiro do Estado do Maranhão.
Pertencia à cidade de Colinas até 1996, quando foi emancipada. Faz fronteira com

Colinas, São Domingos e Fortuna. De início. Jatobá era apenas um povoado de Colinas,
próximo dos povoados Poço Redondo, Lageado e Pulga, distante 12 Km da Rodovia BR-I35.
O Município é ligado pela Rodovia MA - 333. Em função da grande quantidade de pés de
Jatobás, seus primeiros moradores lhes deram esse nome, que foi mantido após a emancipação
em 1996. Seu primeiro Prefeito foi o Sr. Miguel Alves da Silva. Conhecido por Miguel Bento,
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eleito em 1996 e reeleito em 2000, e que também já tinha sido três vezes vereador por

Colinas. Depois de Miguel Bento, foi eleita Prefeita a Professora Ednaura Pereira da Silva, em

2004 e sendo reeleita em 2008. A atual Prefeita, Consuelo Lima, eleita em 2012 e reeleita

para o mandato de mais quatro anos (2017 - 2020) com o apoio de Ednaura, é filha do ex-

prefeito Miguel bento.

Localiza-se a uma Latitude; 05°49'00" Sul e a uma Longitude: 44°13'24" Oeste,

estando a um altitude de 190 metros. Sua população estimada no (Censo IBOE/2010) era de

9.819 habitantes. Possui uma área de 591.384 Km2.

Pertence a Mesorregião: Leste maranhense e da Microrregião: Chapadas do Alto

Itapecuru.

Possui os seguintes Povoados: Taboca da Onça, Lageado, Lagoa da Serra, Axixá,

Pulga, Poço Redondo, Centro do Feliciano, Centro do João Droga, Olho D'Água e Centro do
41.

Art. 65 - Fica Oficializada de Rua Padre Santiago a extensão do espaço público

urbano o acesso que liga a Rua Hermes da Fonseca com a Rua Padre Santiago trecho já
aprovado através da Lei N.° 528/2016, de 14 de Dezembro de 2016, esta via é conhecida
pelos seus moradores de Rua "1", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras -

067; 078; 084; 085; 086; 087; 090; 091; 105; 106 e 130, Setor-01 (Bairro Santiago):

Biografia: Rua Padre Santiago - Biografia feita já na Rua Padre Santiago, na Lei N."
528/2016, de 14 de Dezembro de 2016.

Art. 66 - Fica Denominado de Rua do Amor o espaço público urbano o acesso

que liga a Travessa 13 de Maio no final da Rua da Hora, esta via pertence ao Loteamento do
Dr. Ivanio, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 100; 123 e 131, Setor -
04 (Bairro Centro):

Biografia: Rua do Amor - Dispensa qualquer Biografia sobre a denominação deste
Logradouro, por manifestar somente um sentimento, o "AMOR".

Art. 67 - Fica Denominado de Rua do Espinheiro o espaço público urbano o

acesso que liga a Travessa 13 de Maio no início da Rua da Hora, esta via pertence ao
Loteamento do Dr. Ivanio, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 123; 124
e 131, Setor- 04 (Bairro Centro):

Biografia: Rua do Espinheiro - Dispensa qualquer Biografia sobre a denominação deste
Logradouro, por referir somente a plantas que tem espinhos.

Art. 68 - Fica Denominado de Rua da Amizade o espaço público urbano o

acesso que liga a Rua do Espinheiro com a Rua do Amor, esta via pertence ao Loteamento do
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Dr. Ivanio, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 123 e 131, Setor - 04

(Bairro Centro):

Biografia: Rua da Amizade - Dispensa qualquer Biografia sobre a denominação deste

Logradouro, pode ser definida de relação de pessoas ou animais de estimação.

Art. 69 - Fica Denominado de Rua da Hora o espaço público urbano o acesso

que começa um pouco antes do cruzamento da Rua do Espinheiro, cruza a Rua do Amor e

finaliza na Rua 13 de Maio, esta via pertence ao Loteamento do Dr. Ivanio, onde passa pelos

seguintes números de Plantas Quadras - 100; 124 e 131, Setor - 04 (Bairro Centro):

Biografia: Rua da Hora - Dispensa qualquer comentário, sem Biografia, mas na gíria

popular nos dias de hoje, significa coisa boa.

Art. 70 - Fica Oficializado de Rua da Torre o espaço público urbano o acesso

que começa na Travessa Guadalupe e segue até a estrada que dá acesso as torres de TV e de

Operadora de Celulares e Internet, onde passa pelo seguinte número de Planta Quadra - 016,

Setor - 02 (Bairro Centro):

Biografia: Rua da Torre - Dispensa qualquer comentário, sem Biografia, muitas vezes
refere-se ao acesso que leva onde está ou estão instaladas Torres de TV, Internet e pra

Operadoras de celulares.

Art. 71 - Fica Denominado de Rua Loreto o espaço público urbano o acesso que

começa Rua Pedro II e segue até onde estar urbanizado, este Logradouro era conhecido pelo
nome de Rua "Q", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 032 e 049, Setor
- 02 (Bairro Centro):

Biografia: Município dc Loreto - MA - É um Município brasileiro do Estado do Maranhão.
Sua população estimada em 2011 era de 11.495 habitantes (IBGE/2011).

Municípios Limítrofes: Mirador, Sambaíba, São Félix de Balsas e Ribeiro
Gonçalves-PI.

Loreto foi desmembrado da antiga província do sul do Maranhão, sediada em
Pastos Bons.

Pertence a Mesorregião: Sul Maranhense e da Microrregião: Chapadas das
Mangabeiras. Possui uma área de 3.596.888 Km2 (IBGE/2011).

Loreto se situa a 67 Km a Norte - Oeste de Uruçuí a maior cidade nos arredores.

Situado a 229 metros de altitude, de Loreto tem as seguintes coordenadas: Latitude: 7° 4' 42"

Sul, Longitude: 45° 8' 20" Oeste.

Foi fimdada em 29 de março de 1938. Fica a 715 Km distante da Capital do
Maranhão (São Luis). Seu principal acesso para a Capital é pela Rodovia BR-135, e o acesso
desta Rodovia federal para a sede do Município é feita por uma Rodovia estadual.
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Art. 72 - Fica Denominada de Rua Coroatá o espaço público urbano o acesso

que liga a Rua Pedro II com a Rua Hermes da Fonseca, este Logradouro era conhecido de Rua
"P", onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 028 e 043, Setor - 01 (Bairro

Centro):

Biografia: Município de Coroatá - MA - É um Município brasileiro do Estado do
Maranhão. Situa-se no centro - leste do estado, no vale do Itapecuru, e dista cerca de 260 Km

de São Luís, capital estadual. Sua topografia é predominantemente plana. Sua população total

é de 64.123 habitantes (IBGE/2016), sendo que 47.296 vivem na Zona Urbana.

Os primeiros habitantes a penetrarem neste Mimicípio foram os portugueses, e, a

eles, juntaram-se mais tarde habitantes das zonas vizinhas. A cidade de Coroatá originou-se

de "depósitos" ou "paios" (espécie de posto) de fazendeiros e de visitantes de outras regiões,

notadamente do Mearim. Com o progresso do Povoado, chegaram novos imigrantes

destacando-se os sírio-libaneses que, desenvolvendo o comércio, contribuíram na
independência da localidade. Em 5 de novembro de 1843. através da Lei n.° 173, foi criada a
Vila Coroatá, sendo este território desmembrado do Município de Caxias e Itapecuru-Mirim.
Após 77 anos Coroatá foi elevada a categoria de cidade, sendo assim seu aniversário

comemorado no dia 8 de Abril de 1920, favorecido pela lei n.° 924, durante o Governo do Dr.

Urbano Santos de Araújo.

O primeiro nome desta cidade foi Coroatá Grande, quando era ainda um arraial.
Este nome derivou-se de uma planta existente na região chamada pelos moradores de piteira
ou agave; a planta era originaria do México e os indígenas conheciam-na como Croatá-Açú.
Mas tarde os habitantes começaram a se transportar para um lugar mais próximo do rio
Itapecuru onde foi ediflcada a cidade.

Pertence a mesorregião: Leste maranhense e da Microrregião: Codó.
Municípios Limítrofes: Timbiras, Codó, Peritoró, Alto Alegre do Maranhão,

São Mateus do Maranhão, Matões do Norte; Pirapemas e Vargem Grande.

Art. 73- Fica Oficializado de Travessa Boa Vista o espaço público urbano o

acesso que liga a Avenida Presidente Médici com a Rua Boa Vista, onde passa pelos
seguintes números de Plantas Quadras - 011; 012; 013 e 055, Setor - 02 (Bairro São
Francisco):

Biografia: Travessa Boa Vista - MA - Dispensa qualquer Biografia sobre a
denominação deste Logradouro, por manifestar somente uma situação no sentido de
contemplar uma linda imagem, um lugar, uma pessoa e etc.

Art. 74- Fica Oficializado de Travessa Parnarama o espaço público urbano o

acesso que começa no cruzamento da Rua São Vicente com o antigo Beco 28 e segue até o
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final desta, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 056; 057; 058 e 093,
Setor - 01 (Bairro Açudinho I):

Biografia: Município de Parnarama - MA - É um Município brasileiro do Estado do
Maranhão. Sua população estimada pelo (IBGE/2016) era de 34.586 habitantes. Possui uma
área de 3.439.225 Km2.

O Município de Parnarama teve início no mesmo local onde é hoje a sede do
Município de MatÕes. A povoação surgiu quando ocupantes de várias sesmarias, segundo os
jesuítas que partiram de Aldeias Altas, hoje Caxias, rumo ao sertão maranhense, deram inicio
ao desbravamento do território, fixando-se alguns deles no sítio São José, na Gleba Atoleiro,
cabendo ao sertanista Manoel José de Assunção a parte principal do trabalho, na tentativa de
formar a povoação.

Pelo decreto-lei estadual n.° 820, de 30 de dezembro de 1943, o município passou

a denominar-se simplesmente MatÕes. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 -

1948, o município já denominado MatÕes aparece constituído do distrito sede. Por ato das

disposições constitucionais transitórias do estado, promulgado de 2807 - 1947, o município

de MatÕes passou a denominar-se Parnarama, Pela lei estadual n.° 269, de 31 de dezembro de

1948, é criado o distrito de Brejo de São Félix e anexado ao Município de Parnarama. Em

divisão territorial datada de I-VlI-1960, o município é constituído de 2 distritos: Parnarama e

Brejo de São Félix.

Pertence a Mesorregiâo: Leste Maranhense e da Microrregião: Caxias.

Municípios Limítrofes: Ao Norte: MatÕes; Sul: Lagoa do Mato e São Francisco;
Leste: Estado do Piauí e Oeste: Buriti Bravo, Fortuna, Senador Alexandre Costa e Caxias.

Art. 75- Fica Denominado de Travessa Rio Mearim o espaço público urbano o

acesso que liga a Rua João de Deus com a Rua Viriato Correia, onde passa pelos seguintes
números de Plantas Quadras - 014 e 080, Setor - 01 (Bairro Açudinho I):

Biografia: Rio Mearim - MA - É um curso d'água que banha o Estado do Maranhão. Brasil.
Ele nasce na parte sul do estado do Maranhão na confluência das serras Negra, Menina e
Crueiras. Se dirige primeiro para o norte, até a área indígena de Bacurizinho, fazendo as
fronteiras nas extremidades oeste e norte, depois de receber, pelo lado direito, o rio Enjeitado,
o primeiro dos seus afluentes de importância. Em seguida, continua para o noroeste,
atravessando a área indígena de Guajara e passando pela cidade de Altamira. Em seguida a
cidade de Barra do Corda (86.662 hab. em 2016), onde ocorre o encontro com os rios Corda e
Capim.

A partir daí o rio totalmente navegável (um trecho de 645 Km até a sua
desembocadura) e segue o seu avanço, mantendo a mesma direção nordeste, até alcançar
Axixá e logo, pelo lado direito receber o Rio Flores (que tem como seu afluente o rio
Pacumã).
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o ri o volia-se para o norte ao longo das cidades de Esperantinópolis, Povoado de
Marianiápoils, Pedreiras (39. 481 hab.), Trizidela do Vale, São Luis Gonzaga, Bacabal (99.960
hab.) Povoado Lapela, Vitória do Mearim (31.234 hab.) e Arari (28.477 hab.).

O Rio banha os municípios de Esperantinópolis. Pedreiras. Trizidela do Vale.
Oraiaú. Sâo Luis Gonzaga. Bacabal. Vitória do Mearim. Arari (onde se observa o fenômeno
da Pororoca), entre outras, e desemboca na baía de São Marcos, na altura da ilha do
Caranguejos, em um estuário amplo, onde também drenam os rios Grajaú e Pindaré que
alguns consideram afluentes do ri o Mearim.

Art. 76- Fica Denominado de Travessa Matões o espaço público urbano o
acesso que liga a Rua Rui Barbosa com a 2®. Travessa Sâo Vicente, cruzando a 1®. Travessa
São Vicente, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 038; 039; 040 e 071,
Setor - 01 (Bairro Açudinho I):

Biografia: Município de MatÕcs - MA - E um Município brasileiro do Estado do Maranhão.
Sua população estimada pelo (lBGE/2010) era de 30.930 habitantes. Possui área de 1.858.007
Km2.

A cidade, antigo distrito, Vila (1935) e município com a denominação São José
dos Matões (mais tarde somente Matões), passou a denominar-se Pamarama a partir de 28 de
Julho de 1947 e foi rebaixado para distrito. Em 30 de Dezembro de 1952, Matões foi elevado
novamente à categoria de Município.

Para se chegar à cidade, vindo de Teresina, tem que atravessar o Rio Pamaíba de
Balsa ou Pontão, passando então para a cidade de Parnarama e então percorre mais 25 km de
estrada asfaltada. Outra forma seria saindo de Timon, percorrendo 94 Km de estrada de chão e
piçarra na estação seca e atoleiro na chuvosa, hoje já tem também um trecho todo asfaltado,
saindo também de Timon, seguindo pela Rodovia BR-316 até Caxias (70 Km), depois segue
pela Rodovia MA-034 até o Distrito de Brejo de Sâo Félix (76 Km), e segue mais 40 Km por
outra Rodovia MA até a sede do Município.

Alguns Povoados de Matões: Santa Luzia, Barra da Ininga, União, atoleiro, Santo
Antonio, Novo Estado, Gaios, Mucambo do ferro, Mandacaru, Centro do Diamante,
Marinheiro e Sítio.

Sua Fundação definitivamente ocorreu em 30 de dezembro de 1952.

Art. 77 - Fica Denominado de Travessa Carolina o espaço público urbano o
acesso que liga a Avenida Presidente Médici com a Rua Padre Anchieta, onde passa pelos
seguintes números de Plantas Quadras - 006 e 007, Setor - 04 (Bairro Centro):

Biografia: Município de Carolina - MA - E um Município brasileiro do estado do
Maranhão. Está localizado no sul do Estado, à margem direita do Rio Tocantins. E conhecido
pelas suas diversas cachoeiras. Carolina é o ponto de apoio para a visita ao Parque nacional
da Chapada das Mesas, onde se localizam diversas cachoeiras e canyons.
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Com uma latitude de 7° 19' 58" sul e longitude de 47° 28' 08" oeste, localiza-se

próximo à divisa com o Tocantins, ao Sul do Estado, em uma altitude de 148 metros, em

média. A cidade é separa da cidade de Filadélfia (TO) pelo Rio Tocantins.

Além de ser banhada pelo Rio Tocantins, Rio Lajes, Rio Farinha, Rio Itapecuru,
Rio Manoel Alves, Rio Sereno, Carolina é cortada por rios menores e diversos riachos e
córregos cortam a sede e o interior do município.

Clima: é o tropical com duas estações bem distintas: uma seca e outra chuvosa.

Relevo: a maioria das áreas do município é considerada plana com leves
acentuações, possui também áreas com decliveis elevados. O solo é Arenoso e Argiloso.
Dispõe ainda de alguns Cânions, cavernas e formações rochosas (Platôs - bloco de rocha
arenítica) que lembram esculturas. O pico mais alto do município é o Morro do Chapéu (365
metros).

Hidrografia: A rede hidrográfica do município é bastante rica, formada por rios
perenes e temporários. Os rios pertencem a duas bacias hidrográficas: Tocantins e Paranaíba.

Pode-se chegar a cidade de Carolina por via aérea a partir de Imperatriz (MA),
Teresina (PI), e Araguaiana (TO), e recentemente teve seu aeroporto reinaugurado, recebendo
vôos diários da Sete Linhas Aéreas. Por via rodoviária a partir de Imperatriz, Teresina, e
Araguaiana (100 Km). Ou por via ferroviária pela estrada de ferro São Luis/Carajás descendo
em Açailándia - MA (300 Km)

O município foi fundado em 8 de Julho de 1859. Possui uma área de 6.441.559

Km2 (IBGE) e sua População estimada pelo (IBGE/2014) era de 23.902 habitantes. O

município fica distante de São Luis (capita! do Maranhão) 860 Km.

Pertence a Mesorregiâo: Sul Maranhense e da Microrregião: Porto Franco.

Municípios Limítrofes: Estreito (MA), Riachão (MA), Feira Nova (MA, São

Pedro dos Crentes (MA, Darcinópolis (TO), Filadélfia (TO), Goiatins (TO), Barra do Ouro

(TO) e Campos Lindo (TO).

Art. 78 - Fica Denominado de Travessa Joaquim Távora o espaço público

urbano o acesso que liga o Beco 39 com a Rua Joaquim Távora, onde passa pelos seguintes

números de Plantas Quadras - 135 e 138, Setor - 04 (Bairro Trincheiras):

Biografia: Joaquim do Nascimento Fernandes Távora (Joaquim Távora) - Biografia Já

comentada no Art. XXVI da Lei 528, de 14 Dezembro de 2016.

Art. 79 - Fica Denominado de Travessa Pedrinho do Sanches o espaço público
urbano o acesso que liga a Rua 13 de Maio com a Rua Joaquim Távora, onde passa pelos

seguintes números de Plantas Quadras - 135 e 136, Setor - 04 (Bairro Trincheiras);

Biografia: Pedro Fernandes da Silva - MA - Nasceu em São João dos Patos, em 29 de

Maio de 1921, tendo como profissão comerciante. Casou-se com a Sra. Maria Aleluia Alves
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da Silva, deste Matrimônio nasceram 07 (sete) filhos, sendo 03 filhos homens e 04 filhas
mulheres.

Vindo a falecer em 9 de Janeiro de 2017, em Teresina - PI, por estar em
tratamento naquela cidade.

Art. 80 - Fica Denominado de Travessa Rio Parnaíba o espaço público urbano

o acesso que começa na Rua Joaquim Távora, formando uma "L" e termina onde o Poder

Público tem domínio dos Imóveis, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras -

136; 139 e 140, Setor- 04 (Bairro Trincheiras):

Biografia: Rio Parnaíba - A bacia do rio Parnaíba é uma das doze regiões hidrográficas do

território brasileiro, abrangendo quase totalmente o Estado do Piauí, parte do Maranhão e uma

pequena área do Ceará, totalizando 344.112 Km2.

O Rio Parnaíba é o principal da região, com aproximadamente 1.400 Km de

extensão.

Apesar de o bioma predominante na bacia ser a Caatinga, esta é uma região de

transição entre a Caatinga, a Floresta Tropical e a Vegetação Litorânea.

O maior adensamento urbano da região é a capital piauiense de Teresina. Toda a

região é caracterizada por índices críticos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e
tratamento de esgotos. A escassez hídrica é historicamente apontada como causa do atraso
econômico e social da região.

Compõe junto a bacia do Paraná e a do Amazonas, as três maiores bacias
sedimentares brasileiras.

Atualmente, ambientalistas lutam para que sua riqueza e beleza permaneçam.

Há vários projetos socioambientais envolvendo Estado e representante da
sociedade civil.

Art. 81 - Fica denominado de Travessa Luzimar Coelho Mendes, o espaço

público urbano o acesso que liga a Rua Joaquim Távora com a Travessa Rio Parnaíba, onde
passa pelos seguintes números de Plantas Quadras - 139 e 140, Setor - 04 (Bairro
Trincheiras).

Biografia: Luzimar Coelho Fontes, nasceu no dia 13/12/1947 no povoado Sossego, zona rural
de Sucupira do Norte/MA, estado do Maranhão-Brasil. Filho de Maria de Lourdes Coêlho
Milhomem e Jorge de Sousa Fontes, ambos lavradores e exploravam a terra para criar seus 14
filhos.

Ainda Jovem na década de 70, mudou-se para São João dos Patos-Maranhão, onde
cursou o ensino primário em escola municipais. No ano de 1972 conheceu a jovem Dalvina
Maria Barbalho de Sousa que no ano seguinte casaram-se e tiveram 04 (quatro) filhos: Lécio,
Leandro, Edson e Jorge e mais tarde adotaram uma menina Evanilda.
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Com pouco estudo, mais com uma predestinação ao trabalho teve muitas
profissões durante sua vida: Lavrador, Camelô, Relojoeiro, Técnico de rádio. Garimpeiro,
Professor de datilografia, Fotógrafo, Dentista, Comerciante, Pedreiro e mesmo com pouca
escolaridade e idade já avançada, conseguiu formar-se no curso de Praxitanalogia e Tanato
Estética na cidade de Curitiba-Paraná, na época possuía uma funerária. Ao longo de sua vida
construiu um legado profissional e pessoal espetacular já que durante toda ela foi um exemplo
um exemplo de pessoa solidária, conquistou muitos amigos e ajudou muitas pessoas.

Em 2015 seu espírito empreendedor se renova, resolveu construir uma casa num
lugar que mais tarde tornou-se muito especial, não só para ele, mas para toda a família.
Batizou a casa de "Recanto das Palmeiras", a amizade incondicional entre as pessoas da rua e
as que o conheciam foi tão forte que hoje o lugar receberá seu nome, o nome de " LUZIMAR
COELHO FONTES.

Seu Lema era "trabalho, amizade e família, mas infelizmente aos 67 anos de idade
iniciou-se uma batalha pela vida e depois de quase 01 ano de luta no dia 18/08/2017 faleceu,
deixando um legado de homem integro e honesto, que não tinha medo do presente e muito
menos do futuro e que no fi nal a tudo vencia, amava muito tudo que fazia, e hoje tudo que nos
resta é a saudade de um grande homem, que será sempre eternizada na vida de cada um que o
conhecia, afinal morreu o homem a matéria, jamais o nome. Deixa saudades imensas a sua
esposa, fi lhos, seus 08 (oito) netos, sogra, noras, irmãos e uma infinidade de amigos.

Art. 82 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO
MARANHÃO, aos 20 (vinte) dias do mês de Dezembro de 2017.

Gilvana é^^:^^sta de Souza
Prefeita Municipal
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