Santa Isabel do Pará
Pará - PA
Histórico
A atual cidade de Santa Isabel do Pará localiza-se fisiográfica Bragantina. Sabe-se que seus
fundamentos históricos foram lançados em 1848, quando o Governo Imperiral objetivando povoar
aquela região, concedeu, ao Governo da Província do Pará, vasta gleba para implantação agrícola,
situada à margem do antigo varredouro dos índios tupinambás, também conhecido como Estrada do
Maranhão ou de Bragança.
Após os trabalhos de medição e de marcação dos lotes de terra, iniciados em 1873, por
Valentim José Ferreira, o Governo Provincial instalou ali o primeiro núcleo colonial, formado com
imigrantes estrangeiros, que se chamou Colônia Senhora de Benevides e, mais tarde, Santa Isabel
de Benevides. Entretanto, em 1878, essa colônia sucumbiu e, no lugar, formou-se outro importante
núcleo colonial com imigrantes cearenses, foragidos seca do Nordeste. Essa fase também teve curta
duração, uma vez que, ter erguido uma capela a Santa Maria.
Paralelamente, já estava sendo construída a antiga Estrada de Ferro que ligou Belém a
Bragança passando por Santa Isabel. Finalmente, em 1885, os trilhos da mencionada ferrovia
chegaram naquele trecho e, no mesmo ano, teve início a ocupação efetiva do território.
Assim, a localidade se desenvolveu e, em 1931, adquiriu categoria de município. No entanto,
no ano seguinte, foi extinto e anexado ao município de Belém, do qual se emancipou, em 1933. A
instalação oficial ocorreu em 1934. Obteve foros de Cidade em 1938.
Em 1943, o município passou a chamar-se João Coelho, até que, em 1961, readquiriu sua
denominação, acrescida do nome da Unidade da Federação a que pertence.
Há controvérsias com relação ao topônimo. Segundo o antigo morador, Mestre Cícero
Cavalcante, foi dado à localidade, em virtude de ter o Padre Lira, Vigário da Colônia Benevides,
introduzido no altar da Capela a imagem da Rainha Santa Isabel, de Portugal, doada por um dos
colonizadores espanhóis, em substituição à imagem de Santa Maria Isabel, da Espanha.
Gentílico: isabelense
Formação Administrativa
Nos quadros de apuração de Recenseamento Geral I-IX-1920, figura no município Belém o
distrito de Santa Isabel.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Santa Isabel, pelo decreto estadual nº 565,
de 30-12-1931, desmembrado do município de Belém. Sede na antiga vila de Santa Isabel. Instalado
em 02-01-1932.
Pelo decreto estadual nº 600, de 28-01-1932, a vila de Santa Isabel foi extinta, sendo seu
território anexado no município de Belém.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Santa Isabel aparece como município e
é constituído do distrito sede.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 7 distritos: Santa Isabel, Americano, Ananindeua, Araci, Benevides, Benfica e
Caraparu.
Pelo decreto-lei estadual nº 2972, de 31-03-1938, é criado o distrito de Araci e anexado ao
município de Santa Isabel.
Pelo decreto-lei estadual nº 3131, de 31-10-1938, desmembra de município de Santa Isabel
os distritos de Ananindeua, Benfica e Engenho Araci (ex-Araci), sendo anexado ao município de
Belém.

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município aparece é constituído
de 4 distritos: Santa Isabel, Americano, Benevides e Caraparu.
Pelo decreto-lei estadual nº 4505, de 30-12-1943, o município de Santa Isabel passou a
denominar-se João Coelho e ainda sob o mesmo decreto acima citado, desmembra do município de
João Coelho o distrito de Benevides, para constituir o novo município de Ananindeua.
Em divisão territorial datada 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: João
Coelho, Americano e Caraparu.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2160, de 10-01-1961, o município de João Coelho passou a denominar-se
Santa Isabel do Pará.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos: Santa
Isabel do Pará, Americano e Caraparu.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
Santa Isabel para João Coelho, alterado pelo decreto-lei estadual nº 4505, de 30-12-1943.
João Coelho para Santa Isabel do Pará, alterado pela lei estadual nº 2160, de 10-01-1961.

