
LEI Nº 828 DE 08 DE JUNHO DE 2010 

 

Denomina logradouros na Sede do 

Município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

e dá outras providências.  

 

 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - Passa a se chamar Rua TOCANTINS o logradouro de código 85, parte da antiga 

Rua Acre, localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Parte da Rua ACRE; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 12 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 11 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com a Rua ACRE 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo I. 

 

 

Art. 2º - Passa a se chamar Rua CEARÁ o logradouro de código 84,parte da antiga Rua 

Acre, localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Parte da Rua ACRE; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 13 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 12 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com a Rua ACRE 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

II. 

 

 

 

Art. 3º - Passa a se chamar PRAÇA CÔNEGO GUIMARÃES de código 28, parte da antiga 

Rua 05, localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Parte da Rua 05; 

II - Tem no seu lado direito as quadras 14 e15 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 02 do Setor 03; 

IV- Termina no encontro com a Rua RIO GRANDE DO SUL. 



 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

III. 

 

 

Art. 4º - Passa a se chamar Rua RIO GRANDE DO SUL o logradouro de código 26, antiga 

Rua 05, localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Parte da Rua 05; 

II - Tem no seu lado direito as quadras 03,04,05 e 06 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 02 do Setor 03; 

IV- Termina no encontro com FAZENDAS 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

IV. 

 

Art. 5º - Passa a se chamar Rua Belo Horizonte o logradouro de código 42, antiga Rua 01, 

localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Parte da Rua BELO HORIZONTE; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 10 do Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo as quadras 11 e 09 do Setor 02; 

IV- Termina no encontro com a Rua GODOFREDO FIGUEIREDO. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

V. 

 

Art. 6º - Passa a se chamar RUA RORAIMA o logradouro de código 64, antiga TVA 01, 

localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – RUA RORAIMA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 28 do Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 27 do Setor 02; 

IV- Termina no encontro com a AVN DO CONTORNO OESTE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

VI. 

 

Art. 7º - Passa a se chamar Rua LISBOA o logradouro de código 48, antiga Rua 04, 

localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua LISBOA; 

II - Tem no seu lado direito ÁREA VERDE do Setor 01; 



III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 25 do Setor 01; 

IV- Termina no encontro com a Rua ALDO MARTINS TORRES. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

VII. 

 

Art. 8º - Passa a se chamar Rua PAINEIRAS o logradouro de código 78, localizado na 

Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua PAINEIRAS; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 13 do Setor 01; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 16 do Setor 01; 

IV- Termina no encontro com a AVN CENTRAL. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

VIII. 

 

Art. 9º - Passa a se chamar Rua BURITIS o logradouro de código 82, localizado na Sede, 

que observa as seguintes características: 

 

I - Rua BURITIS; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 10 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a MESMA; 

IV -  Termina no encontro com a Rua CÔNEGO GUIMARÃES. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

IX. 

 

Art. 10 - Passa a se chamar Rua PARANÁ o logradouro de código 87, localizado na Sede, 

que observa as seguintes características: 

 

I – Rua PARANÁ; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 03 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 04 do Setor 03; 

IV- Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

X. 

 

Art. 11 - Passa a se chamar Rua SANTA CATARINA o logradouro de código 89, 

localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua SANTA CATARINA; 



II - Tem no seu lado direito a quadra 04 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 05 do Setor 03; 

IV  - Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XI. 

 

Art. 12 - Passa a se chamar Rua BEGONIA de código 131, localizado na Sede, que observa 

as seguintes características: 

 

I – Rua BEGONIA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 32 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 34 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com a Rua LEBLON. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XII. 

 

Art. 13 - Passa a se chamar Rua LEBLON o logradouro de código 132, localizado na Sede, 

que observa as seguintes características: 

 

I – Rua LEBLON; 

II - Tem no seu lado direito as quadras 35 e36 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 32,34 e 37 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com  SÍTIO. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XIII. 

 

Art. 14 - Passa a se chamar Rua MACEIÓ o logradouro de código 133, antiga Rua Acre, 

localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua MACEIÓ; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 35 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 36 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XIV. 

 

Art. 15 - Passa a se chamar Rua PETRÓPOLES o logradouro de código 134, localizado na 

Sede, que observa as seguintes características: 

 



I – Rua PETRÓPOLES; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 34 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 37 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com a Rua LEBLON. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XV. 

 

Art. 16 - Passa a se chamar Rua NEW YORK o logradouro de código 135, localizado na 

Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua NEW YORK; 

II - Tem no seu lado direito as quadras 39 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 33 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XVI. 

 

Art. 17 - Passa a se chamar Rua MADRI o logradouro de código 136, localizado na Sede, 

que observa as seguintes características: 

 

I – Rua MADRI; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 37 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 38 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XVII. 

 

Art. 18 - Passa a se chamar Rua MAUÀ o logradouro de código 145, localizado na Sede, 

que observa as seguintes características: 

 

I – Rua MAUÀ; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 45 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo as quadras 44 e 47 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com a ROD BR 381. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XVIII. 

 

Art. 19 - Passa a se chamar Rua ARICANDUVA o logradouro de código 146, localizado na 

Sede, que observa as seguintes características: 



 

I – Rua ARICANDUVA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 44 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 43 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XIX. 

 

Art. 20 - Passa a se chamar Rua IBIRAPUERA o logradouro de código 147, localizado na 

Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua IBIRAPUERA; 

II - Tem no seu lado direito as quadras 47 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 44 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XX. 

 

Art. 21 - Passa a se chamar Rua CASTELO BRANCO o logradouro de código 148, 

localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua CASTELO BRANCO; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 46 do Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 45 do Setor 03; 

IV -  Termina no encontro com a ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXI. 

 

Art. 22 - Passa a se chamar Rua BÈLGICA o logradouro de código111, localizado na Sede, 

que observa as seguintes características: 

 

I – Rua BÉLGICA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 15 do Setor 01; 

III – Tem no seu lado esquerdo a MESMA; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXIII. 

 



Art. 23 - Passa a se chamar Rua CANADÁ o logradouro de código 137, localizado na Sede, 

que observa as seguintes características: 

 

I – Rua CANADÁ; 

II - Tem no seu lado direito as quadras 15 Setor 01; 

III – Tem no seu lado esquerdo a MESMA; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXIII. 

 

Art. 24 - Passa a se chamar Rua PORTO ALEGRE o logradouro de código 149, localizado 

na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua PORTO ALEGRE; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 13 Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo a MESMA; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXIV. 

 

Art. 25 - Passa a se chamar Rua MATA DO RIBEIRO o logradouro de código 140, 

localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua MATA DO RIBEIRO; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 13 Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a MESMA; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXV. 

 

Art. 26 - Passa a se chamar Rua IUGUSLÁVIA o logradouro de código 142, localizado na 

Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua IUGUSLÁVIA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 07 Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 08 setor 02; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXVI. 



 

Art. 27 - Passa a se chamar Rua ESTRELA DE DAVI o logradouro de código 143, 

localizado na Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua ESTRELA DE DAVI; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 42 Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 09 setor 03; 

IV -  Termina no encontro com ÁREA VERDE. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXVII. 

 

Art. 28 - Passa a se chamar Rua PIAUÍ o logradouro de código 151, que observa as 

seguintes características: 

 

I – Rua PIAUÍ; 

II - Tem no seu lado direito as quadras 38 e 39 Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 37 setor 02; 

IV -  Termina no encontro com ROD MG 129. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXVIII. 

 

Art. 29 - Passa a se chamar Rua MARANHÃO o logradouro de código152, localizado na 

Sede, que observa as seguintes características: 

 

I – Rua MARANHÃO; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 38 Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 39 setor 02; 

IV -  Termina no encontro com a Rua AMAZONAS. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXIX. 

 

Art. 30 - Passa a se chamar Rua AMAZONAS o logradouro de código 153, que observa as 

seguintes características: 

 

I – Rua AMAZONAS; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 36 Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 38 setor 02; 

IV -  Termina no encontro com MARANHÃO. 

 



Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXX. 

 

Art. 31 - Passa a se chamar Rua AMAPÁ o logradouro de código 154, que observa as 

seguintes características: 

 

I – Rua AMAPÁ; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 36 Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 37 setor 02; 

IV -  Termina no encontro com as Ruas PIAUÍ e AMAZONAS . 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXXI. 

 

 

Art. 32 - Passa a se chamar Rua ALTA o logradouro de código 112, que observa as 

seguintes características: 

 

I – Rua ALTA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 10 Setor 01; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 14 setor 02; 

IV -  Termina no encontro com as Ruas GODOFREDO FIGUEIREDO. 

 

Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no Anexo 

XXXII. 

 

 

Art. 33 - Passa a se chamar RIO GRANDE DO NORTE o logradouro de código 44, que 

observa as seguintes características: 

 

I – Rua RIO GRANDE DO NORTE; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 13 Setor 02; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 12 setor 02; 

IV -  Termina no encontro com as Ruas ÁREA VERDE.                               

Pará Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no 

Anexo XXXIII. 

 

Art. 34 - Passa a se chamar ESPÍRITO SANTO o logradouro de código 91, que observa as 

seguintes características: 

 

I – Rua ESPÍRITO SANTO; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 03,04 e 05 Setor 03; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 06 setor 03; 



IV -  Termina no encontro com a Rua ÁREA VERDE.                               

 

Pará Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no 

Anexo XXXIV. 

 

Art. 35 - Passa a se chamar rua BELA VISTA o logradouro de código 27, que observa as 

seguintes características: 

 

I – Rua BELA VISTA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 24 Setor 01; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 23 setor 01; 

IV - Termina no encontro com a Rua ÁREA VERDE.                               

 

Pará Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no 

Anexo XXXV. 

 

Art. 36 - Passa a se chamar Rua DONA DICA o logradouro de código 30, que observa as 

seguintes características: 

 

I – Rua DONA DICA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 02 Setor 01; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 02 setor 02; 

IV - Termina no encontro com o RIO.                               

 

Pará Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no 

Anexo XXXVI. 

 

Art. 37 - Passa a se chamar Rua FLORESTA o logradouro de código 183, que observa as 

seguintes características: 

 

I – Rua FLORESTA; 

II - Tem no seu lado direito a quadra 29 Setor 01; 

III – Tem no seu lado esquerdo a quadra 29 setor 01; 

IV - Termina no encontro com o ÁREA VERDE.                               

 

Pará Parágrafo único – A localização do logradouro de que trata o caput se encontra no 

Anexo XXXVI 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 08 de junho de 2010. 

 

 

 



 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

      Raimundo Nonato Barcelos 

- Prefeito Municipal  -  


