
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

LM DE fffi 018/97, de 13 de Novembro de 1.997*-

11 Dispõe sobre criação da

Bandeira, Sscudo e Hino f

Municipal e da outras pro.

videncias".

Á Gamara Eta^;ibi^^4e São Miguel do Tocan-1

tinsj Estado do Tocantins, api^ova e eu Prefeito Municipal /

em nome do povo sanciono- a seguinte Lei :

Art» 12 - Pica por força desta Lei criada, a

Bandeira Municipal, Escudo Municipal e Hino M^

Art* 29 ~ Os Simbolos apresetóta,dos na presen

te Lê/ representará o Miiriicípio de Sf^tt

em todo Território ^aoional.

Art*-3e - Esta Lei entrará em vigor na dataf

de sua publi caç ao , revogadas as di spo 3iç oe s em contrári o *

GABINETE DO PHESBITC MOTTICIPÁL, de São Miguel

do Tocantins, aos 13 (treze ) dias do mês de iíovembro do ano

de 1.997.

ç-^ REGISTRADO Fls. n
t^/' FM

Paulo HumteXo Ayn* * SUoa
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Afonso Pena, s/ns - Centro - CGC: 25.064.007/0001 -Oô - São Miguel - Tocantins
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EXPLANAÇÃO SOBRE OS DETALHES DAS CORES E DA
COMPOSIÇÃO DA GEOMÉTRICA DA BANDEIRA DO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO.

1° AZUL - A parte superior, representa o manto celestial que cobre todo o nosso
município.

2° AMARELO - Representa o sol, o turismo, a colheita de arroz, milho e de toda a
produção agrícola que o produto final apresenta à este tom

3° BRANCO - Representa a paz, o amor, a humildade, e todas as religiões de nosso
município que pregam a paz.

4° VERDE - Representa as matas, os cocos babaçus e os campos de pastagens.

§
5° DENTRO DO CÍRCULO - Um pé de coco babaçu cercado de ramos de samambaia. O
pé de coco representa os babaçus do nosso município, os ramos de samambaia representa
o primeiro nome dado a São Miguel do Tocantins/TO.

6a AS LINHAS PARALELAS - Representa os três poderes: Executivo, Legislativo e
Judiciário.

.

OS TRAÇOS GEOMÉTRICOS

Fiz esta bandeira com toda preocupação voltada ao povo do nosso
município, objetivando constar todos os requisitos existentes, dentro do nosso habitante
municipal. E sempre procurando dentro do espaço geométrico, para conter formas
simples, menos complicada para sua transcrição futura pelos nossos estudantes do grau
menor ao grau maior.

No centro existe um círculo, significando conjunto de habitantes
do povo do município de São Miguel do Tocantins/TO.

Dentro do círculo consta o escudo do nosso município.

As linhas paralelas significam os três poderes constituídos pelo
Poder Executivo. Legislativo e Judiciário, sendo que as mesmas estão todas inclinadas da
esquerda para a direita indicando o progresso do nosso município, cada uma com sua
respectiva cor.

O Poder Executivo - Está representado na cor amarela
simbolizando a cor dominante, ou seja o astro rei.

O Poder Legislativo - Está representado pela cor verde, em
função prosperidade e da criatividade.

O Poder Judiciário - Está representado pela cor branca pela
manutenção e conservação da paz da humildade e a fraternidade.

CRIAÇÃO E ILUSTRAÇÃO:
Edimilson Almeida Morais



ESCUDO MUNICIPAL

O SOL - Significa dizer que somos mais um município, dentro do espaço, do solo e
do céu Tocantinense.

O LIVRO - Significa a cultura do nosso povo.

A FIGURA DE UM PESSOA Significa os garimpeiros, que por muitos anos
desbravaram nossas terras a procura de riquezas em nosso solo.

O DIAMANTE - Significa as riquezas minerais de pedras preciosas de nossa
região

A FI6URA DE ÁRVORES, CASAS, PASTO E ANIMAL Significa a
agricultura, pecuária, babaçu, paisagem verde do nosso município.

A DATA, MÊS, ANO E O LAÇO - Significa a união do nosso povo pela luta,
coragem, que tiveram pela emancipação de nosso município que foi no dia
20/02/91.

O VERDE - Simboliza as matas, campos e paisagens verdes de nossa região.

AMARELO - Simboliza as pedras preciosas de nosso município como: diamante e
outros minerais.

AZUL -• Simboliza nosso céu e as aguas do rio Tocantins, azul dentro do laço
representa a união deste povo.

CRIAÇÃO E ILUSTRAÇÃO:
João Fernandes Aguiar
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HINO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
TOCANTINS

Conduzimos nossa historia
Com sentido essencial
Salve nossa independência
Ao poder Municipal.

O São Miguel é nosso orgulho
Com seus verdes palmeirais
Sua cultura é conduzida
Pelos grandes magistrais
Ô meus irmãos de São Miguel
Que lutaram por sua liberdade.

Surge agora a esperança
Brava gente pioneira
Contemplando com o progresso
Da cidade hospitaleira

Agradecemos ao pai celestial
Salve o poder Municipal.

Agradecemos ao pai celestial
Salve o nosso poder Municipal.

Os minérios desta terra
Já viraram tradição
Começou com diamante
£ abalou a região
Temos seixo a vontade
Que serve a população.

Ó brava gente de São Miguel
Município consagrado por Jesus
Nele tenha muita fé que ele é Santo
Ele é paz que nos conduz..

LETRA: Paulo Nunes de Souza e José Raimundo Rodrigues dos Santos
MUSICA: Pedro Alves Silva
ARRANJO: Grupo Asas
APRESENTAÇÃO: José Raimundo Rodrigues dos Santos
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Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins/TO

BREVE HISTÓRICO
DO MUNICÍPIO DE

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TO.

O Município de São Miguel do Tocantins/TO,
antiga Samambaia, era ponto de caçadores, onde abriam clareiras
na rnata para construir suas barracas e melhor abater suas
caças. Surgiu mais tarde o garimpo de diamantes causando
especulação e vinda de várias famílias do nordeste
principalmente do Maranhão.

Em 20 de Fevereiro de 1991 a Assembleia
Legislativa do estado do Tocantins, sancionou a Lei de n° 251 que
criou o município de São Miguel do Tocantins/TO., fazendo divisa
com os municípios de: Itaguatins/TO? Sítio Novo do
Tocantins/TO, Praia Norte e Estado do Maranhão.

Segundo estatística do IBGE o censo 2000
revelou que o município possui 8.480 habitantes, sendo 23% na
zona urbana e 77% na zona rural, numa área de 406,8 Km2. O
seu potencial económico está relacionado basicamente na
produção agrícola e pecuária, tornando-se um exportador de
grãos e bovinos para diversas regiões.

O Município de São Miguel do Tocantins/TO, foi
instalado em 1° de janeiro de 1993, hoje conta com a sua
terceira Administração Municipal, tendo como seu Administrador
o Prefeito PAULO HUMBERTO AYRES E SILVA, reeleito nas
eleições de 2000, para o exercício 2001 à 2004. O atual
Presidente da Câmara Municipal é o Vereador Valdecy Pereira
dos Santos que foi empossado para um mandato de 2 anos
contado de 1° de Janeiro de 2001 a 31 de Dezembro de 2002.



HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
(16/07/1940)

Conta-se que São Miguel do Tocantins, antigo (Samambaia) era
ponto de caçadores, que entravam de mato a dentro faziam suas barracas as margens de
córrego, dali procuravam os batedores das caças, em vários pontos de bebedouro por
onde as caças passavam, faziam picadas armadilhas exploravam a terra a procura de
pedras preciosas (diamante), c para facilitar deram o nome de samambaia, que é de origem
a um vegetal em abundância na região, principalmente nos lugares baixos, até mesmo
nascidos em outras árvores.

OS PRIMEIROS HABITANTES

Em 1940 o Sr° Vitorio de Tal, fez uma pequena abertura e um
barraco e ali habitou por algum tempo, nesse local Sr° Vitorio fez pequenos plantios de
arroz e mandioca, em 1945, vendeu o local para o Sr° António Rodrigues Lima (António
Batata), logo após chegaram os seguintes moradores, Izaque, Raimundo Maranhão,
Francisco da Velha Josefa e outros. Em maio de 1952, começaram a chegar nordestinos
maranhenses para a região, os primeiros foram: Germando Lopes Sedrim, Nilo Lopes
Sedrim, Antão Lopes Sedrim (Pelado), António Rocha, Luiz Carneiro, Manoel Ester e
outros. Em 1953, chegaram outras famílias dentre elas José Dias Carneiro (Ventura), José
Ventura, Cícero Ventura e outros.

ORIGEM DO NOME SÃO MIGUEL

Os moradores que chegaram em 1952. vieram de um lugar
chamado Almeida, que ficaram às margens do Rio ítapecurú, cujo o Padroeiro e São
Miguel, daí começaram a festejar o Santo, anos depois resolveram mudar o nome do lugar
de Samambaia para São Miguel, foi esta a origem do novo nome.

CULTIVO DOS RECÉM CHEGADOS

Os moradores não se preocuparam com o garimpo, seus objetivos
eram encontrar terras para trabalhar na lavoura, começaram a explorar a mata fazendo
suas roças e plantando: arroz, milho, feijão, mandioca e batata doce e extração de coco
babaçu, a produção não tinha muita saída os preços eram baixos c não havia meios de
transportes suficiente para escoamento da produção, que eram transportados em costas de
animais para povoados de Bela Vista , às margens do Rio Tocantins.

EDUCAÇÃO

Em 1955, não havia escolas no Povoado, o Sr° José Dias Carneiro
(Ventura), resolveu fundar uma escolinha particular, dias depois foi nomeado pela
Prefeitura Municipal de Itaguatins, na administração do então Prefeito da época Sr°
Benedito Matos, depois foi nomeado a Professora Maria da Natividade que tempos depois
foi contratada pelo Estado. Os primeiros professores de São Miguel foram: José Dias
(.'arneiro, Maria cia Natividade Sousa, Sanssão Dias Marcelo c Gcrcina Silva Abreu.

OBJETIVOS
a) Preservar princípios de conhecimentos a gerações futuras;
b) Identificar os primeiros habitantes suas naturalidades e seus

princípios de atividade no local;
c) Origem do primeiro e do segundo nome;
d) Analisar as dificuldades nos campos de atividades em relação ao

escoamento da produção;
c) reconhecer a educação e seus primeiros educadores.


