
 

 

Lei 1.109/2015, de 02 de dezembro de 2015 

 

 

“Dá denominação à Rodovia Municipal e dá outras 

providências” 

 

 

   A Câmara Municipal de Divisa Nova, por seus 
representantes aprova e eu, José Luiz de Figueiredo, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei: 
 

 

   Art. 1º - Fica a estrada rural que liga Divisa Nova a Cabo Verde 

denominada "Rodovia Municipal Benedito Siqueira da Costa - Nên Paulino". 

 

    Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

     Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão 
inteiramente como nela se contém. 
 

    Divisa Nova, 02 de dezembro de 2015. 

 
 

JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal  

 
  



 
 

BIOGRAFIA 
 

BENEDITO SIQUEIRA DA COSTA 
(NÊN PAULINO DA COSTA) 

 
 Filho de Joaquim Paulino da Costa e Antonieta Siqueira Costa, nasceu em 21 

de março de 1925, casou-se com Maria Luiza Furtado Costa ( Marilu) em 05 de maio 

de 1956 e tiveram seis filhos, 13 netos e 6 bisnetos. Seus filhos José Ricardo Costa, 

Antônio Eduardo Costa, Denise M. Furtado Costa, Evandro Luiz Costa, Luciana 

Maria Furtado Costa e Carlos Eduardo Furtado Costa. Aos 26 anos, com a morte de 

seu pai, assumiu a administração da fazenda. Em 1957 deu início a seus negócios, 

fundando a fazenda Serrinha. Dedicou-se ao plantio e comércio de café, gerando 

empregos, sendo um dos pioneiros a oferecer trabalho às pessoas da cidade com 

transporte até à propriedade. Foi vice-prefeito no mandato do prefeito José Sivestre 

Bastos em 1967 e em 1970, no mandato do prefeito Fernando Moraes Lopes e 

vereador em 1962 e em 1972. Participou na implantação da rede elétrica da cidade. 

Foi membro da comissão para instalação de equipamentos para abastecimento de 

água para a cidade. Foi membro da comissão para fundação do Sindicato Rural e 

presidente por dois mandatos. Como presidente do sindicato, forneceu mudas de 

café gratuitamente aos produtores para incentivo à produção de café no município. 

Participou efetivamente na instalação de telefone com interurbano no município. Foi 

um dos fundadores da CODEPAR (Cooperativa de desenvolvimento do alto Rio 

Pardo), através da qual conseguir implantar o sistema elétrico na zona rural do 

município com a energia da CEMIG. 

 Entre outros políticos e autoridades da época, participou efetivamente junto 

ao Governo do Estado na pavimentação asfáltica ente Divisa Nova e a BR 491. Nên 

Paulino foi um homem empreendedor e com espírito voltado para o desenvolvimento 

coletivo, procurando sempre contribuir de alguma forma para a melhoria das 

pessoas. faleceu em 29 de janeiro de 2015.  

 

Biografia enviada por Evandro Luiz Costa, filho de Nên Paulino. 


