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Dala 24 de maio

Sumula: Cria o Município de MAUA DA SÉRRA, cb«
território desmembrado do KunlcTplol tíè'

Sfica" % ®divisas pijè ' èspti|̂

de li

. M.
^ •AMcmblila CcgiáaÜva do €éiado do 'Paraná !i

f '
; i

decretou eeu sánoiono a eeguinie lei; I f

Art. Iç - Fica criado, "ad referendum" Idp .-Vé'
sultado do plebiscito, oHunlcTplo de HAüA DA SERRA. coJtliÜlá^
r,o desmembrado do Município de Marllândla do Sul. com sedl^ iáí
localidade do mesmo nome ecom as divisas assim especificailas: H|

•"Começa no cruzamento da Estrada Hauã nl ' Rli'''
Apucaraninha. subindo por este até a,foz do Rio iValÉn|.,
cia. pelo qual s^^e até asua nascente mais prõxLi^íllh:

<•« """e por linha seca alcança'a n|jj '
cepte do Córrego Queimado, e por este abaixo atV '
foz,no Rio do Meio. pelo qual desce até alcançJr
Preto, daí sobe por este até asua cabeceira n|aL,
ta (próximo do Morro do Mulato), daí até a Ju» .
Serra do Cadeado, seguindo pela cumiada desta atj''
beceira mais alto do Rio das Antas, pelo qual í
até ocruzamento da Estrada dos Caetanos. po '̂ JsL ,
a Estrada Ribeirão dq Meio. seguindo pela refejifâl
trada no sentido Nordeste até alcançar a Estr!ad'a',;F{a,||
da Panonla, segue por esta até a Estrada Enge.nhl
lho. segue por esta até alcançar a Estrada LaU
por esta até alcançar oRio Apucaraninha, ponto! íj'J'J
f i Ha « i í : -1 ítida.»

memorial descritivo.do perímetro URBANb .

"Partindo de.um marco cravado amargem'isUcr i
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dfi da Rodovia BR-376, divisa com a Rua Santa Helena»

daT segue a Rua Santa Helena até a data n9 20 (vlntje)
da quadra 3 (três)» <1aT segue -a Rua Tibagi» passando

i i.pelas quadras de n9s4(quatro)» 7 (sete), 8 (oito) . ç pii.
I J i *>

do até a data n9 12 (doze) da quadra 14 (quatorze), jdíaiI j!
segue a Rua São Francisco, até a quadra n9 11 (únie,)i

dai em linha seca até a data n9 1 (um) da quadra 'n9
1

l/A, dai segue rumo NVí até a data n9 73 (setenta i e

três) da quadra n9 l/C, dai segue rumo NW ate a i da-tq

n9 57 (cinqüenta e sete) da mesma quadra, a qual ^
divisa com a Fazenda Soremal , lote n9 19 (dezenove),dai

: Irumo SW 40m, ate a Rodovia BR-376, seguindo amesma jro
dovia, rumo NW ate o Córrego Afluènte, dai seguln^do
o mesmo Afluente, rumo SW até a Estrada de Ferro Fe-

dera! S/A (RFFSA), daí segue o Córrego Afluente até |a
Fazenda Haua, dai en1 linha seca rumo Sul até a margiem

do Rio das Antas, onde o mesmo se divide dai rumo NE

até a Rua 4 com a Avenida São Paulo, dai em linha seca

até a Rua 3 seguindo a mesma até a Rua , dai ate
i!'

a data n9 1 (um)-da quadra 172-A, dai até a data n9
i

(seis) da mesma quadra, dai até a Rua 5, dai seguindo

pela mesma até a divisa com a Fazenda Santa Tereza,

dai em linha seca até a data n9 1 da quadra n9 139

cm linha seca até a Rua 31, em seu prolongamento ate a

Rua 28 em seu prolongamento até a Rua 29, seguindo j
mesma ate a Estrada de Ferro Federal S/A (RFFSA) dai

seguindo esta estrada rumo NE até aRua 62, dai runioj.H
até a DR-376, passando esta rodovia, segue a mesma ;a!lé

a data n9 16 da quadra 41, dai segue as datas da mcs
\

quadra ate o ponto inicial." !; |
Art. 29 - Esta Lei entrara em vigor n«-»
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de sua publlcaçãot revogadas as disposições em contrario.

PALACIO do governo em CURITIBA, em 24 de maio

de 1990.

AOD/

Governador do Estado

Odeni Vlllaca Mongruel ^

Secretario de Estado da Justiça,

Trabalho ê Ação Social
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