Santa Rita
Paraíba - PB
Histórico
Santa Rita originou-se de um acampamento de tropas, ou ponto de partida, ou estacionamento
de comboios de almocreves de matutos, tendo sido a atual cidade, primeiramente, um local de "pouso"
das pessoas que viajavam da capital da Província para o interior, e vice-versa, onde, geralmente,
pernoitavam. Naquele tempo, efetivamente, para se ir à capital da Província, fazia-se um grande
rodeio, contornando o vasto alagadiço existente entre Santa Rita e Tibiri, para então alcançar a Estrada
de Manênma que ligava o Engenho Tibiri à Paraíba. A pousada aí, portanto, era uma necessidade. Foi,
justamente, nesse "pouso", que surgiram as primeiras habitações e mais tarde a cidade que é hoje Santa
Rita.
Gentílico: santa-ritense
Formação Administrativa
O distrito foi criado com a denominação de Santa Rita, pela lei provincial n.º 2, de 20-02-1839.
Subordinado ao município de Paraíba.
Elevado a categoria de vila com a denominação de Santa Rita, pelo decreto estadual nº 10 de
09-03-1890, desmembrado de Paraíba. Instalado em 29-03-1890.
A vila é extinta, sendo seu território anexado ao município de Paraíba
Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Santa Rita, pelo decreto estadual
nº 79 de 24-09-1897, desmembrado de Paraíba.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída do distrito sede.
Elevado à condição de cidade e sede municipal com a denominação de Santa Rita, pela lei
estadual nº 613 de 03-12-1924.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município constituído do distrito sede.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece constituído
de 3 distritos: Santa Rita, Livramento e Lucena.
Pelo decreto-lei estadual nº 1164, de 15-11-1938, o distrito de Livramento passou a denominarse Tabajara.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: Santa Rita, Tabajara e Lucena.
Pelo decreto-lei nº 520, de 31-12-1943, o distrito de Tabajara passou a denominar-se Gargaú.
Pelo decreto-lei nº 454, de 20-06-1944, é criado o distrito de Barreiras ex-povoado e anexado
ao município de Santa Rita.
Pela lei nº 546, de 26-06-1944, pela DEG da Paraíba dirigida a SECRIBGE e REG. Na
Secretária Geral sob nº 3995, o distrito de Barreiras passou a denominar-se Baieux.
Pela lei estadual nº 169, de 05-11-1948, o distrito de Gargaú passou a denominar-se Nossa
Senhora do Livramento.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos: Santa Rita,
Bayeux ex-Barreiras, Lucena e Nossa Senhora do Livramento ex-Gargaú ex-Tabajara.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Pela lei estadual nº 2148, de 28-07-1959, desmembra do município de Santa Rita o distrito de
Bayeux. Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos: Santa Rita,
Lucena e Nossa Senhora do Livramento.
Pela lei estadual nº 2664, de 22-12-1961, desmembra do município de Santa Rita o distrito de
Lucena. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos: Santa
Rita, e Nossa Senhora do Livramento.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007

