
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PROJETO DE LEI N" 018/2021

“Atribui denominação as ruas projetadas, nos bairros Nosso Senhora de

Fátima, Brancas, Triunfo, Balocjue e ('entro em São José do Divino, PI. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, uso de suas

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art 1° - Fica denominada “Rua Francisco Vieira de Sousa” (Chico Pedro), a Rua Projetada 30, localizada

no bain‘o Nossa Senhora de Fátima, em Sào José do Divino - Pí, com início na PI 311 (latitude -3,8099719,

longitude -41,81810432) seguindo em sentido norte  e indo ate o fim do perímetro urbano.

Art. 2® - Fica denominada “Rua Maria Aparecida Fontenele Lima”, a Rua Projetada 31, localizada no

bairro Nossa Senliora de Fátima, em São José do Divino - Pl. com inicio na Pí 31 1 no sentido Norte até o fim do

perímetro urbano.

Art. 3° - Fica denominada “Rua 29 de abril”, a Rua Projetada 37, localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, cm Sào José do Divino - PI, Sul-Norte saindo da Avenida Manoel Divino, passando entre a delegacia c

o muro da Ubas, até o fim do perímetro urbano.

Art. 4° - Fica denominada “Rua 19 de março”, a Rua Projetada 38, localizada no bairro Nossa Senhora

dc Fátima, cm São José do Divino - PI, Sul-Nortc saindo da Avenida Manoel Divino ate a rua projetada 41,

primeira rua após a delegacia.

Art. 5° - Fica denominada “Rua 13 dc maio”, a Rua Projetada 39, localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, em Sào José do Divino - PI, saindo da Avenida Manoel Divino até o perímetro da zona rural, segunda

rua após a delegacia.

Art. 6° - Fica denominada “Rua 19 de outubro”, a Rua Projetada 40, localizada no bairro Nossa Senhora

de Fátima, em São José do Divino - PI, Sul-Norte saindo da Pí 31 1 até o fim do perímetro urbano.

Art. 7° - Fica denominada “Rua Prefeito Chico Sampaio”, a Rua Projetada 41, localizada no bairro Nossa

Senhora de Fátima, em Sào José do Divino - PI, Oeste-Leste saindo da rua Dursulina Durval, onde se encontra

por dc trás da Ubas até a nta projetada 40.

Art. 8° - Fica denominada “Rua Prefeito Antônio Felícia”, a Rua Projetada 42, localizada no bairro Nossa

Senhora de Fátima, em Sào José do Divino - PI, Oesle-Lesie saindo da rua j)rojeiada 37, até a rua projetada 40,

passando em frente ao campo Society.

Art. 9° ' Fica denominada “Rua Francisca Rosa de Carvalho”, a Rua Projetada 10, localizada no bairro

Brancas, cm São José do Divino - PI, a Oeste da naa Chagas Pequeno à rua Matias Antonio Nonato üatitude -

3,81447624, longitude -41,83322376).
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Art, 10, = Fica denominada “Rua Marcela Gomes da Silva”, a Rua Projetada 11, localizada no bairro
Brancas, cm SSo José do Divino - PI. a Oeste da rua Chagas Pequeno sentido á rua Matias Antônio Nonato,
paralelo à rua projetada 10.

Art, 11, - Fica denominada “Rua Francisco Marcolino dos Santos”, a Rua Projetada 15, localizada no

bairro Brancas, cm São José do Divino - PI, próximo a rua Dona Flor (latitude -3,81402671, longitude -

41,8332109) até a rua Chagas Pequeno.

Art. 12. - Fica denominada “Rua Alaíde Adelaide Machado”, a Rua Projetada 04, localizada no bairro
Triunfo, em Sâo José do Divino = PI, Oeste=Leste do Cemitério para Avenida Antônio Româo.

Art. 13. - Fica denominada “Rua Clidenor Mendes de Cerqueira”, a Rua Projetada 05, localizada no bairro

Triunfo, em Sâo José do Divino - Pl, Oeste-Leste passando ao lado da creche Raio de Sol.

Art. 14. ● Fica denominada “Rua Tibúrcio de Mesquita Rodrigues”, a Rua Projetada 07, localizada no
bairro Triunfo, em Sâo José do Divino - PI, saindo da Avenida Antônio Româo com sentido Leste-Oeste da

Capela de Santa Luzia (latitude -3,81447624, longitude -41,83322376).

Art. IS.' Fica denominada “Rua Margarida Joana da Conceição”, a Rua Projetada 08, localizada no bairro
Triunfo, em Sâo José do Divino - PI, da Avenida Antônio Româo sentido a rua projetada 05.

Art. 16. - Fica denominada “Rua Maria do Nascimento Sousa”, a Rua Projetada 09, localizada no bairro

Triunfo, em Sâo José do Divino ● PI, Sul-Norte da rua projetada 05 em direção a rua projetada 07.

Art. 17. - Fica denominada “Rua Maria Luiza de Sousa Coelho”, a Rua Projetada 43, localizada no bairro
Triunfo, em Sâo José do Divino ● Pl, ao lado do Matadouro Municipal em direção a Quadra Esportiva.

Art. 18. - Fica denominada “Rua Antônio Francisco de Sousa” (Tote), a Rua Projetada 12, localizada no

bairro Batoque, em Sâo José do Divino - Pl, Sul-Norte saindo da rua Dona Felícia até o perímetro urbano (latitude

-3,81015085, longitude -41,82815011).

Art. 19, - Fica denominada “Rua Francisco das Chagas Sampaio” (Chagas Cego), a Rua Projetada 25,

localizada no bairro Batoque, em São José do Divino - PI, Oeste-Leste saindo da rua Cel. Manoel Francisco até
a rua Conrado Gomes,

Art. 20. - Fica denominada “Rua Antonío Machado de Cerqueira” (Antonío Malías), a Rua Projetada 26,

localizada no bairro Batoque, em Sâo José do Divino - PI, Sul-Norte saindo da rua projetada 25 (latitude -

3,800856782, longitude -41,82603855).

Art. 21. - Fica denominada “Rua José Nonato Gomes (Camento)”, a Rua Projetada 27, localizada no

bairro Batoque. em Sâo José do Divino - PI, Sul-Norte saindo da rua projetada 25 (latitude -3,80816407, longitude

-41,82641402).
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Art. 22. - Fica denominada “Rua Graciano Martins de Sousa”, a Rua Projetada 28, localizada no bairro

Centro, em São José do Divino - PI, sentido Leste-Oeste (latitude -3,81044953, longitude -41,83547875) até a
rua Antônio Raimundo Nunes.

Art. 23. - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão a conta de dotações consignadas no

orçamento do Município, suplementadas se necessário.

Art. 24. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José do Divino-Pl, 07 dc^Outubro dc 202 W

%
SC

refeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

Permito-me encaminhar a Vossa Excelência, para a apreciação dos ilustres integrantes dessa Augusta

Câmara Municipal de Vereadores, o incluso Projeto de Lei que atribuí denominação as ruas projetadas, nos

bairros Nossa Senhora de Fátima, Brancas, Triunfo, Batoque e Centro em São José do Divino-PI.

Nobres Vereadores (as) o presente Projeto de Lei tem como objetivo escolher nomes de pessoas para as

novas ruas e logradouros públicos da cidade São José do Divino-PI, valorizar pessoas que prestaram serviços

relevantes à Municipalidade, valorizar personalidades de relevante interesse na história de São José do Divino-

PI e estimular uma maior participação popular no planejamento urbano da cidade de São José do Divino-PI.

Apresento a vossas excelências o Projeto de lei 016/2021 que atribui denominação as Ruas Projetadas nos

respectivos bairros Nossa Senhora de Fátima, Brancas, Triunfo, Batoque e Centro em São José do Divino, PI.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 30 localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, é Francisco Vieira de Sousa (Chico Pedro) Seu Francisco foi um homem devoto de São Francisco das

Chagas no qual todos os anos levava muitos romeiros para visitar o santo. Logo tornou se uma tradição essa

viagem e todos já o procurava para ir até Canindé  e Juazeiro no Ceará pagar promessas ou apenas visitar São

Francisco e Padre cicero. Em vida, começou a construir uma Capela pra São Fco na localidade onde morava,

conhecida como machadinha. A mesma não foi concluída por ele, pois veio a falecer antes de concluir.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 31 localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima é Maria Aparecida Fontenele Lima, filha de Arlinda Francisca Fontenele e Antonio Lima Fontenele,

nascido em 12 de outubro de 2000, a qual carregou em sua trajetória muita simplicidade e alegria, assim como

carregou em si, o carisma de conquistar muitos amigos. Faleceu no dia 21 de outubro de 2020.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 37 localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, é a rua 29 de abril, que de forma especial foi a emancipação política e elevação do então Distrito à

categoria de Cidade deu-se no dia 29 de abril de 1992, pelo disposto no artigo 35, inciso II, Constituição

Estadual de 05-10-1989, regulamentado pela Lei Estadual n‘^4.477, de 29 de Abril de 1992. Instalado em

01-01-1993. Tendo como primeiro prefeito do município o Senhor Francisco Machado de Sampaio (Chico

Sampaio) “in memoriam" genro do lendário Manoel Divino, Chico Sampaio foi o primeiro grande

fazendeiro local, incentivador no desenvolvimento pecuário da região, investindo muito em gado leiteiro

vindo de outros estados, como Goiás e Mato Grosso. Dando assim ofamoso titulo de "Terra do Leite

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 38 localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, é a rua 19 de março, pois representa a comemoração do Dia de São José em que ressaltamos que São

José foi um descendente da casa de Davi, conhecido por ser marido da Virgem Maria. Assim, foi escolhido por

Deus como o defensor da Sagrada Família, e esteve ao lado de Maria, contribuindo para a educação e proteção

do menino Je.sus. Sua simplicidade é notória, assim como .sua devoção e amor a Deus. A qual de fato, comemora-

se dos dias 09 a 19 de setembro, os festejos a São José. -
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O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 39 localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, é a rua i3 de maio, pois o dia 13 de maio se comemora o dia da abolição da escravatura no Brasil,

porém, nas últimas décadas a data vem passando por uma ressignifkaçâo. E nesta alusiva data, festeja-se o
Novenário a Nossa Senhora de Fátima, formalmente, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é uma das

invocações atribuídas à Virf^em Maria e que leve  a sua origem nas aparições recebidas por três paslorinhos no
lugar da Cova da Iria, em Fátima, onde desde é celebrada em nosso município.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 40 localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, é a nia 19 de outubro, pois o dia 19 de Outubro de ÍH22 marca, ojkialmenfe, o início do movimento

libertário no Piauí. Foi quando parnaibanos, liderados por SimpUcio Dias da Silva, declararam a província
independente de Portugal.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 41 localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, é a rua Prefeito Chico Sampaio, pois Francisco Machado de Sampaio, nascido em J J de agosto de 1926,

no município de São José do Divino ainda distrito de Piracuruca. Filho de Paulo Rodrigues Sampaio e de Teresa

Maria de Je.sus, chegou ao povoado Mocambinho com 15 anos de idade, onde iniciou a con.struçÕo de uma

família de setefilhos. Iniciou a vida como comerciante de gêneros alimentícios, sendo reconhecido como grande

produtor Rural em várias ocasiões, a exemplo, em 1981 quando recebeu a medalha de produtor Rural Modelo

do estado do Piauí das mãos do governador Lucídio Portela. Em 1983, recebeu a medalha de maior produtor de

leite do estado do Piauí, mantendo esse titulo por três anos comecutivos, ajudando assim a formar o que se

conhece hoje de São José do Divino, como a maior bacia leiteira do estado do Piauí. Na vida política, Chico

Sampaio, exerceu o mandato de vereador do então distrito de São José do Divino, município de Piracuruca, por

três legislaturas (1959 a 1962,1977 a 1982,1989 a 1992). Figurando, inclusive, como principal aríiculador do

proces.so de emancipação político-administrativa de São José do Divino, que ocorreu em 29 de abril de 1992.

('oncluído o proce.sso emancipatôrio, C 'hico Sampaio, vence as eleições municipais de 1992 e torna-se o primeiro

Prefeito de São José do Divino (1993 ~ 1996), tendo como vice, o Sr, Jo.sé de Sena Machado (Sena).

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 41 localizada no bairro Nossa Senhora de

Fátima, é a rua Prefeito Antônio Feiicia, pois Antonio Nonato Lima Gomes, nascido em 19 de abril de 1963, na

cidade de Piracuruca-Pl, filho de Maria das Graças Lima e Manoel Dellzuito Gomes, esposo de um .senhor
honrado e ilustre cidadão de São Jasé do Divino, homem de muitas virtudes e valores nos deixa um legado, de

uma vida dedicada a servir ao próximo, a amar seu povo e a defender o no.sso município. Pai de família e

trabalhador em causas nobres de no.s.so Município, Antonio Felícia esteve presente na história política de São

Jo.sé do Divino no período de 2009-2012 e Janeiro de 2017 a março de 2020. Um entusiasmado e incansável

guerreiro. Faleceu no dia 27 de março de 2020.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 10 localizada no bairro Brancas, é
Franclsca Rosa de Carvalho, nascido em 08 de novembro de 1926, filha de Francisco Rosa de Carvalho e Luzia

Maria da Conceição, teve doze jilhos, esposa de Josino Cardoso da Silva, foi uma mulher hatalhadora em que

sempre mostrou qualidades que Jamais serão esquecidas aos amigos e conhecidos, pois .sempre trazia um sorriso

e alegria pes.soal que fazia a todosfestejarem por está em .sua companhia. Devota de São Francisco das Chagas,
Santa Rita, Nossa Senhora de Fátima e São ,Iosé, onde sempre rezava cedo da aurora e sempre manteve-se fiel
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na oração quando já chegava o pôr-do sol. Dona de uma simplicidade e humildade de coração, que jamais se

perdeu em sua trajetória,a^sim como jamais se perdeu pela descrença de dias melhores na vida de toda sua

Jamilia. Dona Francisco, faz lembrar em cada um, sua importância, alegria, fé, dedicação, amor, felicidade,

perfeição como educadora na belissima missão como mãe, amiga, esposa, e sempre zelosa pelas ações de Deus,

e... coração enorme e cheio de gratidão! Faleceu no dia 06 de janeiro de 2010.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 11 localizada no bairro Brancas, é Marcela

Gomes da Silva, nascido em 01 de janeiro de 1930, filha de Constando Rosa da Conceição e José Gomes da

Silva, esposa de Antônio José dos Santos, teve sete filhos, ondefeliz viveu grata pelas maravilhosas bênçãos que

Deus fez ela vencer, venceu as dificuldades, como  a escassez de água na região nordeste e assumir a missão de

pai e mãe, na criação dos filhos. Até o final de sua vida manteve-se fiel a religiosidade da crença na intercessâo

dos santos assim como afé em Jesus Cristo. Como sempre dizia em sua procissão de fé pelos festejos de Nossa

Senhora do Carmo (Piracuruca-PI), São Raimundo Nonato (Localidade Barrocâo-Pl) e São José (São José do

Divino-PÍ), “A romeira chegou!” Em setis amigos e familiares, faz lembrar em cada um, sua importância,

alegria, fé, dedicação, amor, felicidade, perfeição como educadora na belissima missão como mãe, amiga,

esposa, e sempre zelosa pelas ações de Deus, e...possuidora de um coração enorme! Faleceu no dia 24 de Agosto
de 2019.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 15 localizada no bairro Brancas, é

Francisco Marcolino dos Santos nascido em 27 de julho de 1927, no povoado Barra do Piracuruca. Apesar de

suas limitaçõesfísicas, apre.sentava como características marcantes de sua personalidade a alegria e a fé, jamais

deixando que sua dejíciência o impedisse de lutar pelo bem e a sobrevivência não só de sua família, mas também

dos menos favorecidos que precis assem de um teto para se abrigar ou um prato de comida para se alimentar.

Muitos foram aqueles que moraram temporariamente em sua casa ou que passavam o dia por não terem como

sobreviver. Na sua generosidade, sempre se mostrava solicito e disposto a ajudar quem dele precisasse. Muito

devoto de São Francisco, desde muito cedo tornou-se muito conhecido pelo fato de organizar caravanas para

visitas anuais ao Santuário deste que fica na Cidade de Canindé-CE. Falecido em 01 de janeiro de 2019, seus

exemplos de luta, generosidade, fé e perseverança  o tornaram eternizados no coração e nas lembranças daqueles

que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com ele.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 04 localizada no bairro Triunfo, é Alaide

Adelaide Machado, filha de Matias Aníonio Nonato  e Maria Machado de Cerqueira, nascido no Canto da Lagoa,

zona Rural desta cidade, em 15 de dezembro de 1929 mãe de 6 filhos, artesã de mão cheia atuando nas

confecções de crochê, vestuários, bordados em geral, e mentora de varias aprendizes do ramo, querida e

respeitada por todos. Nos deixou em 19 de março de 2009 mas .seu legado como artesã segue jirme, bem

representada através de suafilha a professora aposentada Raimunda Laide que ainda hj mantém o atelie de sua

mãe em atividade.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 05 localizada no bairro Triunfo, é Clidenor

Mendes de Cerqueira, filho legítimo de Felix do Amaral Cerqueira e dona Maria Mendes de Cerqueira, na.scido
aos 26 dias do mês de maio do ano de 1954 na cidade de Piracuruca - PI e faleceu em 13 de março de 2(107.

Teve apenas uma filha (Maria Mendes de Cerqueira Neta) e três netos (Ana Kalyne Cerqueira, Lohane

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro CEP: 64.245-00'
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (86)346-1134/ (86) 98194-2918 /

E-mail: prefeitura@saoiosedodivino.pi.gov.hrSite: www.saoiosedodivino.pi.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

Cerqueira e Clidenor Mendes de Cerqneira Neto). Desempenhou com maestria sua honrosa função de
comerciante tanto no ramo da construção civil como no comércio de pó e cera de carnaúba. Na política, teve os
.seus feitos; pois foi eleito vereador por dois mandatos, .sendo um dos mesmo prorrogado e, contudo, somado
foram 10 (dez) anos de vereança, tendo sido também presidente da Câmara Municipal de Piracuruca~PI.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 07 localizada no bairro Triunfo, é Tibúrcio

de Mesquita Rodrigues nascido em II de agosto de 1934, no povoado Ingazeiras. Em uma família humilde e

temente a Deus, de 07 irmãos, cresceu .sempre morando e trabalhando no campo, aprendendo todas as práticas

de atividades exercidas nesse meio. Quando jovem trabalhando no corte de palha de carnaúba sofre um acidente

onde tudo indicava que comprometería seriamente a .sua visão. Foi dai que surge a devoção a Santa Luzia, pois

sua mãe faz uma prome.ssa que com a Graça alcançada o mesmo passaria depois de casado a festejar Santa

Luzia todos os anos até oflm de sua vida, com o sonho de construir uma capela para Santa Luzia.

E em 1962Já ca.sado, ainda morando na Localidade Ingazeiras inicia~.se o pagamento da promes sa com
a realização do frezenário a Santa Luzia, de 30 de novembro a 13 de dezembro, novena cantada por duas
senhoras que durante o novenário fkavam na casa do mesmo, pois moravam distante, tendo leilão apenas na

última noite. E com o dinheiro das Joias um animal calculado no valor do que fosse arrecadado era assinado,

dando inicio a junção do recurso para a construção da capela, que começou com a compra do terreno em 2004

no Bairro Triunfo e em 2007 a sonhada obrajá construída. E aos poucos com o apoio de sua espo.sa e ajuda de

alguns devotos, o templo foi tendo .seus acabamentos jinalizados, motivo de muita alegria em seu coração.

Falecido em 22 de outubro de 2020, seus exemplos de alegria, luta, generosidade, fé e perseverança o

eternizam no coração e nas lembranças daqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com ele. E

jamais .será esquecido, pois pessoas a.ssim e.speciais seguem apenas caminhos diferentes, mas permanecem onde

realmente imporia: no coração de todos que o amam.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 08 localizada no bairro Triunfo, é

Margarida Joana da Conceição, nascido no dia 10 de junho de 1927, foi uma espo.sa, mãe, vó muito dedicada,

de uma fé inabalável. Gostava de pas.sar o tempo costurando roupas e cuidando das plantas. Sua casa foi um

jardim de tantas plantas que ela cultivava. Uma .senhora de princípios e temia a Deus e ensinou o caminho da fé

aos seus filhos e netos. Faleceu no dia 2H de abril de 2010.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 09 localizada no bairro Triunfo, é Maria

do Nascimento Sousa, nascido em 25 de dezembro de 1947, filha de Maria Raimunda da Conceição e Raimundo

Francisco de Soma, e.spasa de Francisco de C 'astro Sousa, mãe de doisfilhos e criou mais quatro filhos adotivos,

sempre morou em São José do Divino-PI,na rua Tenente Clarindo n° 90, bairro Centro. Uma mulher de muitas

qualidades, de boa índole e que viveu principalmente para aJámília e para ajudar os outros pregando sempre a
paz e o diálago. Feliz viveu como devota de Nossa Senhora de Fátima, onde participava ativamente da vida

comunitária, desempenhou muitas ações de Importância como cristã, assim como mantevesse sempre Jiel a

devoção a Maria Santíssima. Faleceu em 12 de maio de 2020.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 45 localizada no bairro Triunfo, é Maria
SBEBBB
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Liiiza de Sousa Coelho, nascido no dia 04 de setembro de 1974, filha de Maria do Carmo Oceria Coelho

Antônio de Pàdua Sousa, teve três filhos, foi uma mulher cheia de príncipios e valores, onde sempre demostrou

o carinho e respeito por todos amigos e conhecidos. Sempre com coracao gentil acolhia aos que sempre

precisavam de sua ajuda, assim como era altamente responsável pelo que ficava responsável. Nos últimos anos

vivia com problemas de saúde e veio a Jálecer no dia 06 de maio de 2019.

e

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 12 localizada no bairro Batoque, é Antônio

Francisco de Sousa nasceu em 27 de Junho de J944, foi um dos primeiros cabeleireiros de Sào José do divino

não usava nem um tipo de material elétrico de trabalho, Apenas tesouras e navalhas passava o dia na rua com

sua maleta de madeira, pois não tinha estabelecimento para trabalhar, atendia mesmo ao ar livre, foram anos e

anos, aposto como seu pai ou seu avô Já cortaram cabelo com ele, uma jlgura muito conhecida da cidade como

seu toti, trabalhou muito para criar seus onze filhos, ainda deixou sete netos e três bisnetos, faleceu em 26 de

Janeiro de 2021 ao seus 76 anos, devido problemas do coração, pois o mesmo era cardiopata, homem honesto e

verdadeiro, se você nunca ouviu uma crítica dele  a você na suafrente, não se preocupe que ele te admirava, ele

nao falava nada nas costa e não era homem de recado, isso foi um pouco do resumo de quem foi o saldoso seu
Toti.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 25 localizada no bairro Batoque, é

Francisco das Chagas Sampaio - “Chagas Cego" Por seus Jilhos e esposa. Francisco das Chagas Sampaio,

nasceu na zona rural de Sào José do Divino em 12 de Junho de J 958 descendente de umafamília humilde  esem

recursos financeiros, aos 9 meses de idade foi acomet ido por uma doença, a qual não se sabe o nome, que o fez

perder a visão em 100% e por esse motivo ficou conhecido como Chagas cego. De.sde criança, mesmo .sem

enxergar, era apaixonado por rádios e música, principalmenteforró, o que ofez despertar a vontade de aprender

a tocar sanfona, zabumba, triângulo e outros instrumentos. Aos 11 anos de idade ganhou sua primeira sanfona

do seu padrinho Clarindo Sampaio e com muita vontade de aprender passava horas ouvindo músicas nos rádios

e tentando reproduzida. Na época, com ajuda de alguns colegasformou um "conjunto " chamado Trio da Região

que fez bastante sucesso por boa parte da região norte do estado. Quem viveu nas décadas de 70 e 80 lembra

com saudade das festas tocadas por ele nos grandes .salões das casas da região. Na década de 90 desistiu da

carreira artística e para conseguir uma renda criou uma pequena rádio comunitária por meio de um alto-falante

onde prestava serviços a toda comunidade Sâojoseense e .seu principal programa era às 5:50 da manhã Bom

Dia Alegria onde despertava toda a população com os informativos do dia e o seu bordão “E ATENÇÃO!”.

Durante toda a .sua vida sempre foi um homem questionador e antenado nos principais acontecimentos da mídia.

Chagas Cego foi por mais de 25 anos o principal meio de comunicação da cidade, mesmo .sendo analfabeto era

bastante inteligente e de uma memória incrível. Francisco das Chagas Sampaio nos últimos anos vivia com

problemas de saúde e veio afalecer no dia 24 defevereiro de 2021 aos 62 anos, deixando sua esposa, a Sra Lina,

com quem teve dois filhos: Francilio e Francilene.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 26 localizada no bairro Batoque, é Antônio

Machado Cerqueira, filho de Matias Antônio Nonato homenageado com o nome da praça que ocorre eventos.

Foi produtor por muitos anos, levando pra delta leite e fazendo parte assim da cultura da no.s.sa terra. Cidadão

de hem, sempre com sua simpatia e alegria tinha muitas amizades. Participante ativamente dos eventos da cidade

como a festa dos idosos. Deixou de frequentar quando infelizmente o Alzheimer lhe acometeu ceverameníe
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pmkndo assim parle de suas lembranças aluais e vollando sempre ao seu período de infâneia.Onde vivia com
seus pais e irmão.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 27 localizada no bairro Batoque, Jo.sé

Nonato Gomes (Camenlo), nascido no dia 25 de dezembro de 1927, viveu toda sua infância na localidade Canio

da Lagoa, filho de agricultores do Sr. Domingos Gomes Cardo.so e da Sra. Joana Maria da Silva. Já adulto .se

mudou para São Jo.sé do Divino que nessa época era município de Piracuruca, desde cedo trabaliwu em

agricultura, carnaúba!, açougue, barman e pescava. Alguns anos depois conheceu Maria da Silva Leal, ca.saram

- se, tiveram quatro filhos que sõo: Francisco das Chagas Leal Gomes (falecida), Maria José Leal Gomes, José

Nonato Gomes Filho, Maria das Graças Leal Gomes e teve três netos. Era uma pessoa que tinha muitos amigos,

brincalhão e gostava de prosear com os amigos sobre política, sempre foi uma pessoa multo sadia e ativa no

trabalho. Trabalhava em tudo que aparecia, se preocupava bastante com o dia de amanhã e de como as col.sas
estavam cada vez mais difíceis. Faleceu aos noventa e dois anos de idade, no dia 21 de Julho de 2020.

O nome que apresentamos para denominação da Rua Projetada 28 localizada no bairro Centro, é Graciano

Marfins de Sousa, nascido no dia 05 de maio de 1954, filho de Uosa Maria da Conceição, pai de t rés filhos, era
um homem destemido. Seu “Nenem Graciano" como era conhecido, levou alegria a muitos dos conterrâneos

sãoJo.seen.ses com suas histórias. Faleceu no dia 02 de julho de 2020.

Certo da Vossa apreciação na forma requerida, bem como da aprovação do Projeto de Lei em espeque,

firmamos aqui nossos votos de estima e consideração.

São José do Divino-PI, 07 de Outubro de 2021.
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