
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 
 

Lei nº 678/2005 
 
 
 
Institui e oficializa o Hino de Vespasiano Corrêa e 
dá outras providências. 

 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica instituído e oficializado o HINO DE VESPASIANO CORRÊA, com letra de Jorge 

Moreira e música de Urubatan Petrus Neme Kury, que constituem o ANEXO I e ANEXO II da 

presente Lei e a integram. 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e cinco. 

 

 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 
 

HINO DE VESPASIANO CORRÊA 

Por: Jorge Moreira 
 
 
Meu chão de colheitas, onde impera o progresso, 
Outrora ESPERANÇA, hoje realidade!... 
Caminhos de ferro nos altos viadutos, 
VESPASIANO CORRÊA, um amor de Cidade!... 
 
No topo da serra se ergue glorioso 
Na beleza imensa que encantos encerra 
Teu povo trabalha, plantando alegria, 
Buscando o futuro no amanho da terra. 
 
Terra de bravos da estirpe imigrante 
Forjados no braço, semeando cultura... 
Brota a semente do seio da terra 
E o povo é feliz, colhendo farturas!... 
 
Meu chão de colheitas, onde impera o progresso, 
Outrora ESPERANÇA, hoje realidade!... 
Caminhos de ferro nos altos viadutos, 
VESPASIANO CORRÊA, um amor de Cidade!... 
 
Se alteiam nos montes pinheiros nativos 
Abrindo os espaços prá os ricos ervais 
Riqueza de um povo que luta e que vence 
Honrando a herança de seus ancestrais. 
 
No canto das fontes se formam cascatas 
E as verdes estradas, em fachos de luz 
Bordadas de hortênsias, enfeitam as matas 
Da Terra bendita que a vida conduz... 
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