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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

L;~I Fº- 318 -------

'.•Jodifica o Art. lº- da Lei n. 208, de 12 de 
lfovembro de 1957. --~ 

~~ Câmara l'Jírnü0ipal de Santa Luzia decreta e eu sanciono a_. :se-

guinte lei: 
__ ;;:; 

Ju·t. lº- - A .:;ona urbana da cidade fica delimitada pelo ser:uinte 

perímetro: começa no córrego dds Cilgadas, na travessia da estrada de 3uba

rá, desce por êss e córrego '1 té a fóz com o cüo elas Velllas; utra 1ressando 

est8; sobe c1té a fóz do De '.Ueno córrego oue desce dü "·'a l"i nhél nih. J_.::;:_ - ' nelo c.ór-

rego dct í'arinlltl bôa acima até a estra(la ele automovel; deste nonto em l"ét~ 

até o ·"lto elo i'anque, no firn ela divisa de Juventino Dias 2eixe:Lrs. com e,-

leutério l,_Iendes 03.~'ll_pos; deste ponto ao e_ntronc~:ltnent·:; da es tr·ac1a dS~~8.ltaJa 

2rimisa-:ian ta .Luzia (var:Lante nm'ól), deste nonto vai em réta até o tllto 

da 0'ri1'1isa na sua instalaçifo ele tratamento de L'Í.c:ua; deste ponto er:i linha 

réta até o desvio da "stracla de '.'erro Central do Brasil que vair servir 

as instalações da CI!\JUG; deste ponto em .. linha réta até o cr11zct1.13nto do 

córrego da Intendencia c01n a :Cua :Oilva Jardim, na fonte da. :çaginha; deste 

ponto segue L1té o entronc01mento das estradas do I3arreiro elo ,~maral e l~a

caúbas, ctaí continúa o.té· a .Jhb.:.:I:stação elétrica da Ci'Z!IC, di!ti co ntinúa 

até o cruzamento da estrada que entra pa:rn o Cachüubeiro com a estrada ele 

i~avena, dai tom'J. 11. direçtio do córrego das G:üçaclas, onde teve início. 

u:t. 29. - 1-evoq:am-se L<S disnosiçÕGs em contrário, entrando a 

prese D te lei 
-- ,.. '.> -~ 

em vi::©r na clataJde sua n11blica0ão. 
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