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Prefeitura Municipal de Mantena 

Estado de Minas Gerais 

LEI Nº 022, 10 de março de 1949. 
 

Delimita os perímetros urbanos e suburbanos das 
vilas de Itabirinha e Água Doce do Mantena. 
 

A Câmara Municipal de Mantena decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
 

Art.1º. O perímetro urbano da Vila de Itabirinha fica delimitado pela a seguinte: começa na Avenida 
Brasil, até o cruzamento com a Rua Panorama e daí com o cruzamento das Ruas Governador 
Valadares e Palmeira, seguindo Rua Palmeira até a confluência da Rua Lagoa e daí até as 
proximidades da confluência do Itabirinha com Itabira. 
 
Art.2º. O perímetro suburbano da Vila de Itabirinha fica assim delimitado: começa no Ribeirão Itabira 
na propriedade de preferência do Sr. Francisco Serafim e Braz Landinho, seguindo pelo ribeirão 
acima de um lado e de outro até confluência do Ribeirão Itabirinha com o Itabira, propriedade de Dra. 
Rita Luciano e Sebastião Bastos, isto na parte sul; na zona Leste divide-se com Joaquim Maria; zona 
Norte limita-se com Salvador de Souza; zona Oeste confronta-se com os Srs. Américo Bragança e 
Roque Micelino. O córrego Panorama de pequena capacidade fica compreendido dentro da zona 
suburbana. 
 
Art.3º. O perímetro urbano da Vila de Água Doce do Mantena fica delimitado da seguinte forma: 
começa na confluência do Ribeirão Água Doce com Bom Jesus do Rio Preto, subindo por este acima 
pela Rua 1º de Março, até a propriedade do Sr. Sebastião Botelho da Fonseca, em uma cancela 
antiga, subindo Água Doce acima pela Rua  Bueno Brandão até o prédio da Escola Rural, direção a 
Igreja Católica, ao lado esquerdo do Ribeirão Bom Jesus, Limita-se com terreno ocupado pelos Srs. 
José Fernandes Filho e Sebastião Botelho da Fonseca e deste pela Rua Domingos Marcolino até o 
encontro com a Rua 1º de Março. 
 
Art.4º. O perímetro suburbano da Vila de Água Doce do Mantena fica assim delimitado: Na 
confluência do Ribeirão Bom Jesus com Rio Preto, subindo este acima com todas as suas vertentes 
deixando de lado o córrego Água Doce, até a pedra denominada Mendes Pimentel, em uma área de 
mais ou menos cem hectares. 
 
Art.5º. Em virtude da situação de limites Minas – Espírito Santo, com a invasão da jurisdição pacifica 
que nosso Estado fora cometido pelas autoridades capixabas de 31 de março pra cá, criando uma 
série de embaraços à administração, fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a proceder a 
instalação dos distritos de Itabirinha e Água Doce do Mantena no momento em que julgar 
conveniente no correr do ano vigente. 
 
Art.6º. Revogam-se as disposições em contrário, entretanto esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta pertencer, que a 
cumpram e façam executar inteiramente como nela se contém. 
 
Prefeitura Municipal de Mantena, 10 de março de 1949. 

 
 

José Fernandes Filho     Ascendino Vieira Campos 
                  Prefeito Municipal                                                          Secretário da Prefeitura 
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