Presidente Figueiredo
Amazonas- AM
Histórico
As origens do município prendem-se principalmente à Nova Airão e Itapiranga, dos quais
foi desmembrada a maior parte do território que hoje constitui Presidente Figueiredo, bem como a
Manaus cuja vizinhança foi fator influente no desenvolvimento da região. Os primeiros
assentamentos populacionais nesses pólos datam de 1657, para o local onde hoje é a cidade de
Manaus, e 1668, o local hoje é a sede de Novo Airão. Foi a partir desses núcleos que se deu a
consolidação e ampliação do povoamento do Baixo Rio Negro. Integrado no município de
Manaus, Novo Airão passa a constituir distrito de capital em 1938, então com a denominação
simplesmente de Airão. É em 1955 que se dá o desmembramento de Manaus, constituindo-se o
município Autônomo de Novo Airão. Paralelamente, em 1952 foi criado o município de
Itapiranga, contando em sua área com o atual vila de Balbina.
Em 10.12.1981, pela Emenda Constitucional nº 12, é criado o município de Presidente
Figueiredo, com territórios desmembrados de Novo Airão (sua parte no extremo leste, limítrofe a
Manaus) e de Itapiranga (Vila e arredores de Balbina), bem como áreas adjacentes de Silves e
Urucará. A instalação do município efetivou-se com as eleições gerais de 1982 e
conseqüentemente com a posse do prefeito e vereadores em janeiro de 1983.
Significado do Nome Uma outra curiosidade é o nome da cidade, que oficialmente diz respeito ao
primeiro presidente da Província do Amazonas, João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha,
falecido em 1861. O estranho é que o nome foi dado na criação do município em 1981, no final do
governo do outro Presidente Figueiredo.
Gentílico: figueirense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Presidente Figueiredo,
pela emenda constitucional nº 12, de 10-02-1981 (Art. 2º - disposições gerais transitórias),
delimitado pelo decreto estadual nº 6158, de 25-02-1982, desmembrado dos municípios de
Itapiranga, Novo Airão, Silves e Urucará. Sede no atual distrito Presidente Figueiredo.
Constituído de 2 distritos: Presidente Figueiredo e Balbina, criado pelas leis do município acima
citada. Instalado em 01-02-1983.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 2 distritos:
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

