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"Dispõe sobre a criação, oficialização e 

denominação de cu1idades escolares". 

A Câmara Iiímücipal de Santa Luzia decreta e eu sanciono a se -
guinte Lei; 

Art. lº - Para fins de legalização jm1to à Secretaria de Estado 
da Educação de Minas Gerais fica o Chefe do Poder Executivo J'.7unici-

- A pal considerando a necessidade de legalizar a situaçao de tres uni-
dades escolares municipais, já em funcionamento, autorizado a criá
las oficialmente, praticando todos os atos que se fizerem necessá 
rios para tanto. 

Art. 2Q - Tendo em vista o disposto no artigo anterior, fica 
Cri. d 'Tõ'C:CQT.' TT"Jl'·TTCT"P ,q nTTP 111·r'l'TL 11 .,., ·\ m:r ,\ "1 "D :lí'"PO?' D"' C:QU7 "' de a a a J,.;i1.., .. ~li .dU.i.,~ -- .. i-J __ ·,~ ...... •--· l..i_.,....11.--J..· J_.1 __ !~..;..1 . ..) .... .-. 'J..:i" v u.f.._ J 

acordo com a denominação dada pela Lei 814/78, no Bairro Carreira 
Comprida, na Avenida IIe 

Art. 32 - De acordo com o disposto no art. 12, a ESCOLA I>TffiTICI 
PAL 11 ZEII FIGUEIIIBDO", criada pela Iei 061/51, então localizada 1 

em Brumado, distrito de Ravena que pertencia ao Mu..l'licÍpio de Santa 
Luzia, passa a funcionar à Rua Silva Jardim, n. 225, Centro, uma 
vez que aquele distrito não mais pertence ao MunicÍpioo 

Art. 4º - De acordo com o disposto no art. 19, fica criada 
mais uma unidade escolar, localizada no Bairro são João Batista , 
funcionando no Clube Social São João, que passa denominir-se ESCOLA 
I«~TIJICI:l:'.4.L IlIT .;\_J~TIL li !:)TEJJLA l:IITRJ~LJJ) LTIE1i n e 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei en
trará em vigor a partir de sua publicação, podendo retroagir seus 
efe:i.tos ao que for necessárioo 

Mando, :portanto, a quem o conhecimento e a execução da i)re 
sente Lei pertencer, que a cul!l:pra e a fiça cumprir tão inteira 
mente como nela se contém. 
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Chefe de Gabinete. 


