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Lei Nº 553/2017, de 15 de Setembro de 2017.
Dispõe sobre a mudança, Oficialização e Denominação da Rua
Londres,Travessa Um,Travessa 01 (Conj. Luis Rocha),Travessa 02 (Conj.
Luis Rocha),Travessa 03 (Conj. Luis Rocha), Rua Acrizia Pereira de Sá
(Loteamento “Jesus Sá”), Rua Francisco Lourenço de Carvalho (Loteamento
“Jesus Sá”), 2ª. Trv. Hermes da Fonseca (Bairro São Rdo.), 3ª. Trv. Hermes
da Fonseca (Loteamento “Vila Maria”), Rua Piauí (Loteamento “Vila
Maria”), Rua Ceará (Loteamento “Vila Maria”), Rua Paraíba (Loteamento
“Vila Maria”), Rua Pernambuco (Loteamento “Vila Maria”), Avenida
Principal (Loteamento “Vila Maria”), localizados no Bairro São Raimundo,
Santiago e Bairro Centro, neste Município 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 Denominado de Rua Londres a via pública urbana o acesso que
liga a Rua Transbrasiliana com a Rua do Sol, Logradouro este já aprovado na Lei 528/2016,
de 14 de Dezembro de 2016, dando denominação à outra Via pública urbana, desta vez
solicito que seja prolongado esta Denominação para o seguinte espaço público que passa pelo
final da Rua São Pedro, em substituição da antiga Travessa Um, para isto consideramos a
extensão da Rua Londres construída acima desta Travessa, onde passa pelos seguintes
números de Plantas Quadras – 044; 045; 046 e 047, Setor – 01 (Bairro Raimundo);
Biografia – Rua Londres – Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido.
Por dois milênios, foi um grande povoado e sua história remonta à sua fundação pelos
romanos, mantém suas fronteiras medievais. Pelo menos desde o século XIX, o nome
“Londres” se refere à metrópole desenvolvida em torno em torno desse núcleo. Hoje, a maior
parte dessa conturbação constitui a região da grande Londres, cuja área administrativa tem seu
próprio prefeito eleito e assembléia.
É uma importante cidade global (ao lado de Nova Iorque, Tóquio e Paris) e é um
dos maiores, mais importantes e influentes centro financeiro do mundo. O Centro de Londres
abriga a sede de mais da metade das 100 melhores companhias do Reino unido (o índice
FTSE 100) e mai de 100 das 500 maiores da Europa. Londres possui forte influencia na
política, finanças, educação, entretenimento, mídia, moda, arte e cultura em geral, o que
contribui para a sua posição global. É um importante destino turístico para visitantes
nacionais e estrangeiros. Londres sediou os jogos Olímpicos de Verão de 1908, 1948 e 2012.
Londres tem uma gama diversa de povos, culturas e religiões e mais de 300
idiomas são falados em seu território. Em julho de 2007, a população oficial era de 7.556.900
habitantes dentro dos limites de Londres, tornando-se o município mais populoso da União
Européia. Sua área urbana (a segunda maior da EU) tem uma população de 8.278.251
habitantes, enquanto a região metropolitana (a maior da UE) tem uma população total (rural e
urbana) estimada entre 12 milhões e 14 milhões.
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A cidade possui quatro Patrimônios Mundiais: Torre de Londres; Reais Jardins
Botânicos de Kew; e o local que compreende o Palácio de Westminster, a Abadia de
Westminster e a Igreja de Santa Margarida; e o local histórico de Greenwich (onde o
Observatório Real de Greenwich marca o meridiano primário, e outros marcos famosos e
outras instituições culturais, o metrô de Londres é a mais antiga rede ferroviária subterrânea
do Mundo.
Art. 2° - Fica denominado de Trv. Cesário Ferreira Damasceno a via pública
urbana o acesso que liga a Rua Campos Sales com a Rua Barão do Rio Branco, construído
dentro do Conjunto Luis Rocha, conhecido como Travessa 01, onde passa pelos seguintes
números de Plantas Quadras – 033, 096 e 097, Setor – 04 (Bairro São Raimundo):
Biografia – Trv. Cesário Ferreira Damascena – Nasceu em São João dos Patos
– MA, em 06 de Janeiro de 1912, do seu casamento nasceram 04 filhos, sendo 01 (um) filho
homem e 03 (três) filhas mulheres, tendo como profissão Lavrador, vindo a falecer em São
João dos Patos – MA, em 16 de Abril de 2003.
Art.3° - Fica denominado de Trv. Joana Rodrigues da Conceição a via pública
urbana o acesso que liga a Rua Campos Sales com a Rua Barão do Rio Branco, construído
dentro do Conjunto Luis Rocha, conhecido como Travessa 02, onde passa pelos seguintes
números de Plantas Quadras – 096; 097; 098 e 099, Setor – 04 (Bairro São Raimundo):
Biografia – Trv. Joana Rodrigues da Conceição – Nasceu em São João dos
Patos – MA, em 15 de Outubro de 1946, casou-se com o Sr. João Batista Rodrigues de
Oliveira, tendo deste casamento 07 (Sete) filhos, sendo 03 (três) filhos homens e 04 (quatro)
mulheres, tendo como profissão bordadeira, vindo a falecer em 30 de Outubro de 2016.
Art. 4° - Fica denominado de Trv. Zilda de Sousa Noleto a via pública urbana o
acesso que liga a Travessa 01 com a Travessa Barão do Rio Branco, construído dentro do
Conjunto Luis Rocha, conhecido como Travessa 03, onde passa pelos seguintes números de
Plantas Quadras – 096; 097; 098 e 099, Setor – 01 (Bairro São Raimundo):
Biografia – Trv. Zilda de Sousa Noleto – Tendo como Profissão Senhora do
Lar. Casou-se com o Sr. Zacarias de Sousa Noleto, deste matrimonio tiveram 10 (dez) filhos,
sendo 05 (cinco) filhos homens e 05 (cinco) mulheres, vindo a falecer no dia 11 de Junho de
2017.
Art. 5° - Fica Oficializada a Rua Acrizia Pereira de Sá a via pública urbana o
acesso que liga a Rua Pedro II com a Rua Francisco Lourenço de Carvalho –
construído no Loteamento “Jesus Sá”, em substituição da antiga Rua Jesus Sá, onde passa
pelos seguintes números de Plantas Quadras – 079 e 117, Setor – 01 (Bairro Centro);
Biografia: Acrizia Pereira de Sá – Nasceu no Município de São João dos Patos
– MA, em 31 de Julho de 1901, tendo como profissão bordadeira, casou-se com o Sr.
Discorides Pereira de Sá, deste casamento nasceram 08 (oito) filhos, sendo 02 (dois) filhos
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homens e 06 (seis) filhas mulheres, onde uma das filhas é a Senhora Jesus Sá, faleceu em São
João dos Patos no dia 04 de Dezembro de 1957.
Art. 6° - Fica Oficializada a Rua Francisco Lourenço de Carvalho a via pública
urbana o acesso que liga a Rua Pedro II com a Rua Hermes da Fonseca – construída no
Loteamento “Jesus Sá”, em substituição da antiga Rua Nilo Carvalho, onde passa pelos
seguintes números de Plantas Quadras –de Plantas Quadras – 079; 117 e 118, Setor – 01
(Bairro Centro);
Biografia: Francisco Lourenço de Carvalho – Nasceu no Município de São
João dos Patos – MA, em 10 de Agosto de 1906, tendo como profissão lavrador, casou-se
com o Sra. Justiniana Coelho de Carvalho, deste casamento nasceram 11 (onze) filhos, sendo
05 (cinco) filhos homens, onde um dos filhos é o Sr. Nilo Coelho de Carvalho e 06 (seis)
filhas mulheres, faleceu em São João dos Patos no dia 15 de Janeiro de 1993.
Art. 7° - Fica Oficializado a 2ª. Travessa Hermes da Fonseca a via pública
urbana o acesso que liga a Rua Hermes da Fonseca (Bairro São Rdo.) com o Beco da Paz
(Bairro Santiago), cortando ao meio a Planta Quadra - 078, onde passa pelos seguintes
números de Plantas Quadras – 078 e 120, Setor – 01 (Bairro São Raimundo);
Biografia: 2ª. Travessa Hermes da Fonseca – Já mostrada na Rua Hermes da
Fonseca e já aprovada em outra oportunidade.
Art. 8° - Fica Oficializado a 3ª. Travessa Hermes da Fonseca a via pública
urbana o acesso que liga a Rua Pedro II com a Rua Hermes da Fonseca - construído entre o
Loteamento “Vila Maria” e o Loteamento “Jesus Sá”, onde passa pelos seguintes números de
Plantas Quadras – 118; (Loteamento “Jesus Sá”); 121; 123 e 125 (Loteamento “Vila Maria”),
Setor – 01 (Bairro Centro);
Biografia: 3ª. Travessa Hermes da Fonseca – Já mostrada na Rua Hermes da
Fonseca e já aprovada em outra oportunidade.
Art. 9° - Fica Oficializada a Rua Piauí a via pública urbana o acesso que liga a
Rua Pedro II com a Rua Hermes da Fonseca – construída no Loteamento “Vila Maria”, em
substituição da antiga Rua 01, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras – 122;
124; 127 e 121 Setor – 01 (Bairro Centro):
Biografia: Estado do Piauí – É uma das 27 unidades federativas do Brasil.
Localiza-se no Noroeste da Região Nordeste. Limita-se com cinco estados: Ceará e
Pernambuco a Leste, Bahia a Sul e Sudeste, Tocantins a Sudoeste e Maranhão a Oeste.
Delimitado pelo Oceano Atlântico ao Norte, o Piauí tem o menor litoral do Brasil, com 66
Km. Sua área é de 251.577.738 Km2 , sendo pouco maior que o Reino Unido, nela se
encontram 224 Municípios, os nativos desse estado são chamados de piauienses, e tem uma
população de 3.194,718 habitantes (dados divulgado no último censo). Sua Geografia
formada por brancos (23%), negra (3%) e parda (73%). Seus Rios mais importantes são:
Parnaíba, Uruçui Preto e Gurguéia. Tendo como suas principais cidades: Teresina, Parnaíba,
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Picos, Piripiri, Floriano, São Rdo. Nonato e Campo Maior. Seu Clima é de: tropical quente e
úmido (região litorânea) e Semi-árido (interior).
A região do Piauí começa a ser povoada pelos colonizadores europeus no século
XVII, desde o interior, na época em que os vaqueiros, que vieram principalmente da Bahia,
têm chegado à procura de pastos. Em 1718, o território, até então pertencente à Bahia, passou
a fazer parte do Maranhão. Em 1811, o príncipe Dom João, cinco anos antes de ser coroado
Rei de Portugal, elevou o Piauí à categoria de Capitania Independente. Tendo como primeira
Capital do Estado do Piauí a cidade de Oeiras, em 1852, o governo provincial transferiu a
capital de Oeiras para Teresina, desde então o estado começou a crescer economicamente.
Teresina que possui uma população de 814.230 habitantes.
Art. 10 - Fica Oficializada a Rua Ceará o espaço público urbano o acesso que
liga a 3ª Travessa Hermes da Fonseca com a Rua Piauí - construído no Loteamento “Vila
Maria”, em substituição da antiga Rua 02, onde passa pelos seguintes números de Plantas
Quadras – 123; 124; 125; 126 e 127, Setor – 01 (Bairro Centro):
Biografia: Estado do Ceará – É uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está
situado no Norte da Região Nordeste e tem por limites o Oceano Atlântico a Norte e
Nordeste, Rio Grande do Norte e Paraíba a Leste, Pernambuco ao Sul e Piauí a Oeste. Sua
área total é de 148.920.472 Km2, ou 9,37% da área do Nordeste e 1,74% da superfície do
Brasil. A população do estado estimada para o ano de 2015 foi de 8.904.459 habitantes,
conferindo ao território a oitava colocação entre as unidades federativas mais populosas. A
Capital, Fortaleza, é o Município com o maior PIB do Nordeste, e o nono maior do Pais.
Outras cidades importantes são: Sobral (região Noroeste), Juazeiro do Norte e Crato (região
Metropolitana do Cariri), Itapipoca (região Norte), Iguatu (região Centro-Sul), Aracati (região
do Vale do Jaguaribe), Quixadá e Quixeramobim (região dos sertões Cearenses), Caucaia,
Euzébio, Horizonte, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e São Gonçalo do Amarante, sede do
Complexo Industrial e Portuário do pecém, incrementam o Produto Interno Bruto cearense. O
estado possui ao todo 184 Municípios, os nativos desse estado são chamados de cearenses. É
atualmente o 12o estado mais rico do país e o 3o mais rico do Nordeste.
O estado é conhecido nacionalmente pela beleza de seu litoral, pela religiosidade
popular e pela fama de ser grande berço de talentos do humor. A jangada, ainda comum ao
longo da costa, é considerada um dos maiores símbolos do povo e da cultura cearenses. O
Ceará também é conhecido como “Terra da Luz”, numa referência à grande quantidade de
dias ensolarados, mas que, principalmente, remonta ao fato de o estado ter sido o primeiro da
federação a abolir a escravidão. Em 1884, quatro anos antes da Lei Áurea. Por esse fato, o
jornalista José do Patrocínio cunhou o título de “A Terra da Luz” ao Ceará.
Art. 11 – Fica Oficializada a Rua Paraíba o espaço público urbano o acesso que
liga a Rua Pedro II com a Rua Ceará - construído no Loteamento “Vila Maria”, em
substituição da antiga Rua 03, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras – 126
e 127, Setor – 01 (Bairro Centro):
Biografia: Estado do Paraíba – É uma das 27 unidades federativas do Brasil.
Localiza-se no Leste da Região Nordeste. Limita-se com 03 (três) Estados: Rio Grande do
Norte (Norte), Pernambuco (Sul) e Ceará (Oeste, além do Oceano Atlântico (Leste). Sua área
é de 56.469.778 Km2 , pouco menor que a Croácia. Está dividido em quatro mesorregiões, 23
microrregiões e 223 Municípios, os nativos desse estado são chamados de paraibanos. Com
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uma população aproximadamente de quatro milhões de habitantes, a Paraíba é o 130 estado
mais populoso do Brasil. A capital e Município mais populoso é João Pessoa. Outros
Município com população superior a cem mil habitantes são: Campina Grande, Santa Rita e
Patos.
Antes da colonização portuguesa, a Paraíba foi habitada por várias tribos
indígenas. Em 1534, a Paraíba foi subordinada à Capitania de Itamaracá, adquirindo
autonomia política em 1574 com a criação da Capitania da Paraíba, anexada a Pernambuco
em 1756 e recuperando sua autonomia em 1799, existindo como unidade política separada
desde então. No ano de 1930, Getúlio Vargas indicou João Pessoa como vice-presidente do
Brasil. Naquela época administrou como Governador do Estado. O fato de que João Duarte
Dantas assassinou João Pessoa foi constituído num estopim para a Revolução de 1930.
A Paraíba é berço de vários notáveis poetas e escritores brasileiros como: Augusto
dos Anjos, José Américo de Almeida, José Lins do Rêgo, Pedro Américo (este mais
conhecido por suas pinturas de cenas da História Nacional), Assis Chateaubriand (mais
conhecido por ter fundado os Diários Associados, TV Tupi e o MASP), Ariano Suassuna,
entre muitos outros. O estado também deu origem a um dos economistas mais influentes da
história latino-americana: Celso Furtado.
Art. 12 – Fica Oficializada a Rua Pernambuco o espaço público urbano o acesso
que liga a 3ª Travessa Hermes da Fonseca com a Rua Piauí - construído no Loteamento “Vila
Maria”, em substituição da antiga Rua 01, onde passa pelos seguintes números de Plantas
Quadras – 121; 122; 123 e 124, Setor – 01 (Bairro Centro):
Biografia: Estado do Pernambuco – É uma das 27 unidades federativas do
Brasil. Está localizado no Centro-Leste da Região Nordeste e tem como limites os Estados da
Paraíba (Norte), do Ceará (Nordeste), de Alagoas (Sudeste), da Bahia (Sul) e do Piauí (Oeste),
além de ser banhado pelo Oceano Atlântico (Leste). 98.311 Km2, pouco mais que a Coréia do
Sul. Os nativos desse estado são chamados de pernambucanos. Também fazem parte do seu
território os arquipélagos de Fernando de Noronha (a 545 Km da Costa) e São Pedro e São
Paulo. São 185 Município com um total de 8.796.032 habitantes – e tem a cidade do Recife
como sua capital, e a sede administrativa é o Palácio do Campo das Princesas.
Pernambuco foi o primeiro núcleo econômico do Brasil, uma vez que se destacou
na extração do Pau-Brasil (ou Pau-de-pernambuco) e foi a primeira parte dom país onde a
cultura canavieira desenvolveu-se efetivamente. A Capitania de Pernambuco, a mais rica das
capitanias durante o ciclo da cana-de açúcar, chegou a atingir o posto de maior produtor de
Açúcar do mundo. O estado teve ativa participação em diversos episódios da história
brasileira: foi palco das Batalhas dos Guararapes, combates decisivos na Insurreição
Pernambucana e considerados a origem do Exército Brasileiro; e serviu de berço a
movimentos de caráter nativista ou de ideais literários, como a Guerra dos Mascates, a
Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador e a Revolução Praeira. Conhecido por
sua ativa e rica cultura popular, o estado é berço de várias manifestações tradicionais, como o
frevo e o maracatu, bem como detentor de um vasto patrimônio histórico, artístico e
arquitetônico, sobretudo no que se refere ao período colonial. Na década de 1990, surgiu em
Pernambuco o manguebeat, cujo maior expoente foi Chico Science.
Pernambuco é o 70 estado mais populoso do Brasil, e possui o 100 maior PIB do
País. Já sua capital, Recife, é sede da concentração urbana mais rica e populosa do NorteNordeste. No interior do estado, as cidades mais importantes são: Caruaru e Petrolina.
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Pernambuco possui a alcunha de “Leão do Norte”, expressão que se origina na figura de
armas do antigo capitão-donatário da Capitania de Pernambuco Duarte Coelho, em alusão à
coragem e ao espírito combativo do povo pernambucano. O termo é atualmente simbolizado
tanto no brasão do estado quanto na bandeira da cidade do Recife, e também foi inspiração
para a canção de mesmo nome do compositor pernambucano Lenine.
Art. 13 – Fica Oficializada de Avenida Principal o espaço público urbano o
acesso que liga a Rua Pedro II com a Rua Hermes da Fonseca - construído no Loteamento
“Vila Maria”, onde passa pelos seguintes números de Plantas Quadras – 121; 122; 123; 124;
125 e 126, Setor – 01 (Bairro Centro):
Biografia: Avenida Principal – Pela origem do nome desta Avenida descartamos
a sua Biografia, por ser uma escolha particular das pessoas envolvidas no Loteamento, e por
não estar homenageando nenhuma autoridade, ou pessoa importante na nossa história, tanto
Nacional, nem estadual e nem Municipal.
Art. 14 - 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 15 (Quinze) dias do mês de Setembro de 2017.

Gilvana Evangelista de Souza
Prefeita Municipal
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