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ESTADO DE MATO GROSSO 

L .... ·:>I N~" 129 b 1 Q ~ ,de 17 de novem ro de 950. 

:~ria o Município de InooêQ 
0ia. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATOGROSSO 

Faço saber que a .d.sser:b1éia Legislativa do 
do decre~a e eu sanoiono a Ge0uintes Lei: 

• • 

~tico 1º - rioa ~riado o município de Inocência, 
desmembrado do de P.granaíba, 000 os ssguil1tes limites: tJomeça 
na barra do c6rreóo Jararaca com o Rio :ucurJÚ; ror êste abaixo, 
margem esquerda, até a f'oz do ribéirão Santa lUta, por~~ êste aci 
;J!lU, cargem direita até a sua cabeceira, desta em 1inJ:Íã, à nas'oeu 
do córrego do Beltrão, ]7or êste abaixo, mareem esquerda, até a 
sua desembocadt~a no Rio Pântano, li~itando com o ~u,icípiO de 
Três Lagoas; prosseGue pelo Pântano aCima, marcem direita, . até 
a barra .do c6rrego Perd.izes, • confrontando com o :.iUnicí:pio de ";'11.9, 

recida do Taboadoj ainda prosneBuindo pelo Pânt~no, margem direi 
ta, até a foz do c6rrego Salgado; ror êste aCima, margem direita 
até a sua nascent~, desta em linha reta à' ponta da cabeoeira do 
o6:cre.;0 Campeiro, afluente do rio Quit4riaj por aquele abaixo até 
a sua foz nêste; I>Or êste (Quitéria) aoima até a sua mais alta 
nasoente; daí :por uma linha reta até o espigão divisor d' aguas cD 
Rio r.!orangas e Santana, dividindo oom o munioí!;io de, l'uranaíba, 
daí, até a cabeoeira do o6rreeo Buquem, :por êste o6rrego desoe , 
marGem esquarda, até a sua b~ra no ribeirão Indaiàzinho, 1~10 . " 

que desoe, nlal"eem esquerda, até a ,barra do o6rreBo Gavião ,lim!' 
tando com o munioípio de ~assilâniia; por ~quele oórreGo sobe , 
margem direita, até a sua cabeoeira e daí prossesuepelo as]?.!. 
são divisor de águas do ribeirão Uorangas e do rio IOdaiá Grau 
de até a nasoente do o6rre30 Jararaca, 1?elo (lual desce, mar0e'n 



esquerda, até a sua barra no rio SUouriú, confinando com o 
Dio de Pa~aíso, onde começou. 

S munioí ..... -

Artigo 22 - O município de Inocê~cia terá dois distritos:o 
da séde e o de. são :PedrO, ficando por êste com séde na Vila do 
mesmo nome, al1tes denominada Inocêi1cia e com os seguintes 11mi 
tes: "Começa na barra do ribeirão são José com o rio Sucuriú por 
êste abaixo, mars~m esquerda até a foz do ribeirão Santa Rita,por 
êste aoima, mar~em direita, até sua cabeceira, da qual parte em 
lL~a reta à nascente do c6rreGo io Beltrão e por êste abaixo,mar . . 
sem esquerda,até a Sl~ desembooadura no rio Pântano, limitancloccm 
o município de Três Lagôas, prossegue pelo Pântano, narcem direi 
ta, até a barra do c6rrego Perdizes, oonfrontando com o fitnicípio 
de àparecida do Taboado; ainda prosseguindo pelo mesmo rio,e pela 
mesma margem, até. a foz do c6rreso Saleado, por êste acima, már . -
e;em direita, b.té a sua nascente, de!:;ta, em lin.'1a reta a ponta da 
cabeceira do c6rrego Campeiro, afluente do rio Qtütéria, ror 
aquele abaL~o até a sua foz nêste; ~or êste (Quitéria) aCL~a até 
a barra do c6rrego Santo ~tônio afluente da margem esquerda do 
Quitéria, daí, a~ linha reta, na direção oéste até o espigão divi 
s'or de águas dos ribeirões são PedrD.:e Cassimiro, por êste esp.i 
gão na direção sudoéste pelO divisor de águas dos ribeirões lia 
teus e são José, até a altura da cabeceira do primeiro afluente 
do ribeirão são José, na margem esquerda e a contar de sua foz 
no Rio SUcuriú; daquele ponto parte em linha reta ao menoionado 
afluente do ribeirão são José, por êste abaixo, marcem esquerda, 
até o seu desaguamento naquele ribeirão, pelo qual desoe, margem 

• 
esquerda, até a sua barra no'rio Suouriú, dividindo com o distri 
to-sáde do município, onde começou". 

à ArtiGo. 32 - O mQnicípio de Inouência ricará pertencendo 
Comarca de Paranaíba e terá ror sede o povoado de Booaina que 
r~ssa a deno~inaF-se Inooênoia e fioa'elevado à categoria de oida 
·.1e. 

Artigo 42 - Esta lei entrará em vigôr a partir de 12 de j~ 

neiro de 1 959, revogadas ~s dis~osições em contrário. 

Paláoio Alencastro, em CUiabá,17 de novembro de 1 958,137 2 

, da Independênoia e 702 da Repúblioa. 
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