
LEI N º824 DE 24 DE MAIO 2010   
 

 
Denomina logradouros na localidade de Vargem 
Alegre no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo 
e dá outras providências.  
 
 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG, por seus legítimos representantes 
legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Passa a se chamar Rua das AZALÉIAS o logradouro de código 73,antiga Rua log 73, localizado na Vargem 
Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I – Rua AZALÉIAS; 
II - Tem no seu lado direito a quadra 01 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 03 do Setor 01; 
IV Termina no encontro com a Rua ÁREA VERDE. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo I. 
 
 
Art. 2º - Passa a se chamar Rua VENEZA o logradouro de código 92, antiga Rua log 92, localizado na Vargem 
Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I – Rua VENEZA; 
II - Tem no seu lado direito a quadra 12 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 13 do Setor 01; 
IV Termina no encontro com a Rua  ÁREA VERDE. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo II. 
 
 
 
Art. 3º - Passa a se chamar Rua VIOLETA o logradouro de código 95, antiga Rua log 95, localizado na Vargem 
Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I – Rua VIOLETA; 
II - Tem no seu lado direito a quadra 10 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 11 do Setor 01; 
IV- Termina no encontro com a Rua DAS ROSAS. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo III. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 4º - Passa a se chamar Rua das MARGARIDAS o logradouro de código 96, antiga Rua log 96, localizado na 
Vargem Alegre , que observa as seguintes características: 
 
I – Rua das MARGARIDAS; 
II - Tem no seu lado direito as quadras 07,08 e 10 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 04 do Setor 01; 
IV- Termina no encontro com a Rua FLORIPA. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo IV. 
 
Art. 5º - Passa a se chamar Rua das LARANJEIRAS o logradouro de código 97, antiga Rua log 97, localizado na 
Vargem Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I – Parte da Rua das LARANJEIRAS; 
II - Tem no seu lado direito a quadra 07 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 08 do Setor 01; 
IV- Termina no encontro com a Rua das MARGARIDAS. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo V. 
 
Art. 6º - Passa a se chamar Rua das ROSAS o logradouro de código 98, antiga Rua log 98, localizado na Vargem 
Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I – Rua das ROSAS; 
II - Tem no seu lado direito a quadra 11 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo as quadras 07 e 08 do Setor 08; 
IV- Termina no encontro com a Rua das MARGARIDAS. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo VI. 
 
Art. 7º - Passa a se chamar Rua das HORTENSIAS o logradouro de código 99, antiga Rua log 99, localizado na 
Vargem Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I – Rua HORTENSIAS; 
II - Tem no seu lado direito as quadras 09 e 10 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 04 do Setor 01; 
IV- Termina no encontro com a Rua AREA VERDE. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo VII. 
 
Art. 8º - Passa a se chamar Rua das BROMELIAS o logradouro de código 128, antiga Rua log 
128, localizado na Vargem Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I – Rua BROMELIAS; 
II - Tem no seu lado direito a quadra 04 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 14 do Setor 01; 
IV- Termina no encontro com a Rua CARLOS CACULA CALDEIRA. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo VIII. 



 
Art. 9º - Passa a se chamar Rua FLORIPA o logradouro de código 155, antiga Rua log 155, localizado na Vargem 
Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I –Rua FLORIPA; 
II - Tem no seu lado direito a quadra 10 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 09 do setor 01; 
IV Termina no encontro com a Rua das HORTENSIAS. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo IX. 
 
Art. 10 - Passa a se chamar Rua NOVO HORIZONTE o logradouro de código 159,antiga Rua log 159, localizado na 
Vargem Alegre, que observa as seguintes características: 
 
I – Rua NOVO HORIZONTE; 
II - Tem no seu lado direito a quadra 14 do Setor 01; 
III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 02 do Setor 01; 
IV- Termina no encontro com ÁREA VERDE. 
 
Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo X. 
 
 
 
 
 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 24 de maio de 2010. 
 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Secretário Municipal de Governo 

 
 
 

      Raimundo Nonato Barcelos 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


