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CAM.ARA MUNICIPAL PALACIO ARLINDO CIPRIANO 
AVENIDA LINO RODRIGUES, Nº 290 
BAIRRO: CENTRO 
SANTO ANTÕNIO DE LISBOA - PI 
CNPJ: 00.827.870/0001-39 

Lei nº ~2020, de 21 de setembro de 2020. 

nDlsp6e aobre a denomlnaçlo de !tu. e d6 outras 

providencias". 

A CÃMARA MUNICIPAL DE SANTO A.NTÕNIO DE USBOA - PI, por melo de 

um de seus membros, o Vereador Francisco Paulo da SIiva, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando, o poder que lhe foi conferido, com fundamento nai 

ConstltulçJo Federal de 88, ConstitulçJo Estadual e Lei Orgânica do Município, bem 

como os princípios que regem a AdmlnlstraçJo pública, faz saber a todos os 

munícipes que o plenário aprova e o Prefeito Municipal, sanciona e promulga ai 

seguinte Lei: 

Art.1º - Fica denominada de Rua Manoel Adelino de França, a atual Rua Projeta 

II, localizada no Bairro: Xlque Xlque, município de Santo Antônio de Lisboa - PI. 

Art.2º - O projeto de Lei, depois de aprovado, fica autorizado ao Poder 

Executivo Municipal, arcar com as despesas de colocaçllo de placas e numeraçJo de 

casas que estiverem situada na referida Rua. 

Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçJo, revogados as 

disposições em contrário. 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa - PI, em 21 

de setembro de 2020. 
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4a~o da SIiva 

Vereador Municipal 

Prefeito Municipal 

CAM.ARA MUNICIPAL PALACIO ARLINDO CIPRIANO 
AVENIDA LINO RODRIGUES, Nº 290 
BAIRRO:CENTRO 
SANTO ANTÕNIO DE LISBOA - PI 
CNPJ: 00.827.870/0001·39 

JUSTIFICATIVA 

MANOEL ADELINO DE FRANÇA, nasceu em 24 de agosto de 1913, na localidade 

de Canela d· Ema, município de Bocalna, onde se dedicou, desde a Infância, ao 

trabalho na agricultura e pecuária. Por volta de 1937, tomou-se o primeiro 

negociante a trazer para a pequena VIia do Rodeador uma carga de cerais a serem 

comercializadas no mercado público, cuja a construção ainda estava Inconclusa,. 

obrigando o pioneiro feirante a colocar seus produtos sobre o mato que ainda cobria o 

local. 

Persistiu nessa atividade pelo restante da vida, tendo-se mudado 

definitivamente para o município de Santo Antônio de Lisboa - PI em 1979, onde veio 

a falecer em 28 de dezembro de 1990. 

Homem de extrema honradez e honestidade, pautou sua vida no trabalho e na 

intensa~fé 11 _l'.~iosa que cultivou por toda a vida 

7JJ,J;an1.. ,.,,. --r- ,<Jlll 
Prefeito Municipal 

CAMARA MUNCIPAl oe SAHTO ANTONIO oe USBOA- PI 
PAIACIO ARLINDO CIPRIANO 
CNPJ: 00.827.870/0001-39 

AVENIDA UNO RODRIGUES NI 290 
BAIRRO: CENTRO 

SANTO At,rfÔNIO oe LISBOA - PI 

Lei no ~2020, de 21 de setembro de 2020. 

nDlsp6e aobre a denomlnaçlo de Rua e d6 outra• 

provldencluH. 

A CÃMARA MUNICIPAL DI! SANTO ANTÔNIO DI! USBOA - PI, por melo de 

um de seus membros, o Vereador Francisco Paulo da SIiva, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando, o poder que lhe foi conferido, com fundamento na ConstltulçJo 

Federal de 88, ConstltulçJo Estadual e Lei Orgânica do Munlclplo, bem corno os 

prindplos que regem a AdmlnlstraçJo pública, faz saber a todos os munícipes que o 

plemirio aprova e o Prefeito Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art.1° - Rca denominada de Rua LEOPOLDJNO JOSINO DA ROCHA, a atual Rua 

Projeta XIII, localizada no Béllrro: Xlque Xlque, munldplo de Santo Antônio de UsbOil -

PI. 

Art.2° - O projeto de Lei, depois de aprovado, fica autorizado ao Poder Executivo 

Municipal, arcar com as despesas de colocaçJo de placas e numeraçJo de casas que 

estiverem situada na referida Rua. 

Art.3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcaçJo, revogados as 

disposições em contrário. 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa - PI, em 21 de 

setembro de 2020. .. ._ 
~:;.;._ ~· Pr.,.lto Municipal 

CAMARA MUNCIPAL OE SANTO ANTONIO OE LISBOA - PI 
PAIACIO ARLINDO CIPRIANO 
CNPJ: 00.827.870/0001-39 

AVENIDA UNO RODRIGUES N• 290 
BAIRRO: CENTRO 

SANTO ANTÔN 10 OE LISBOA - PI 

JUSTIFICATIVA 

LEOPOLDINO JOSINO DA ROCHA, brasllelro, casado, agricultor, nasceu no dia 24 

de novembro de 1924,- na localidade Piranhas, município de PIO IX, onde hoje é 

município de Alagolnha do Piauí, filho de Nicolau da Rocha e Maria da Rocha Filha. 

Leopoldlno Joslno da Rocha, casou-se em 1958, com Enerina de Sousa Rocha, 

quando casou-se foi morar na localidade de Alagoinha denominada Junco, município de 

Santo Antônio de Lisboa - PI, onde tlveram três filhos, sendo eles, Joslno da Rocha 

Leopoldlno, Valdeci da Rocha Leopoldlno e Antônio da Rocha Leopoidlno, viveu quase 

toda sua vida trabalhando na agricultura e na pecuária, onde ajudou a desenvolver o 

município de Santo Antônio de Lisboa - PI. 

Faleceu no dia 13 de setembro de 2009, em Picos, por conta de um câncer no 

pulmllo, seus restos mortais foram sepultados no cemitério de Santo Antônio de Lisboa 

- PI. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


