
Lei N° 020/97 
 
 

 
 

 Define o Perímetro Urbano do Município de 
Vespasiano Corrêa e dá outras providências 
 
 
 

 
 

  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de 

suas atribuições legais; 

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

e promulgo a seguinte Lei: 

  Art. 1° Fica definido por esta Lei que o Perímetro Urbano do Município é 

delimitado conforme segue: 

  Ponto Inicial: Marco n° 01, localizado a 400 metros no sentido Sul do trevo 

de acesso à Vespasiano Corrêa. 

  Limites: Ponto inicial n° 01, partindo do eixo do trevo da Rodovia RS/129, 

seguindo no sentido Norte-Sul, Vespasiano Corrêa-Muçum, por uma extensão de 400 

metros até atingir o ponto n° 02, com terras de Maria Portaluppi Gracioli (inclusive), local 

denominado Cascata, segue pelo sentido Leste-Oeste em linha reta a 200 metros do eixo 

da Rodovia RS/129, até atingir o ponto n° 03, com terras de Abrelino Belotti, daí seguindo 

pelo sentido Sul-Norte, até encontrar o ponto n° 04, que em linha reta fica a 200 metros do 

eixo do trevo da Rodovia RS-129, de onde parte o ponto n° 01, partindo do ponto n° 04 e 

seguindo sempre a direção Sul-Norte, com 200 metros do eixo do Acesso à Rodovia RS-

129, antiga Estrada Geral, até atingir o ponto n° 05 que situa-se na área de terras de 

propriedade de Etelvino Caron (inclusive parte),  deste ponto segue na direção Norte-Sul, 

por 100 metros, perfazendo 400 metros do eixo da rua Cel. Camisão, em linha reta, até  



atingir o ponto n° 06, deste ponto segue na direção Leste-Oeste em linha reta até encontrar 

o ponto n° 07, que fica a 200 metros do eixo da Estrada Geral Velha (prolongamento na 

rua Cel. Camisão), na divisão da área de terras de propriedade de Claudio Baldo e 

Therezinha Baldo Gheno e terras de propriedade de Santo José Ballerini; do ponto n° 07 

segue na direção sentido Sul com 200 metros do eixo da aludida Estrada Geral Velha, até 

encontrar a área de terras de Vanio Fachinetto (inclusive parte), onde situa-se o ponto n° 08 

deste segue a extensão de 400 metros em linha reta no sentido Oeste atravessando a 

Estrada  Geral Velha (prolongamento da rua Cel. Camisão) até atingir o ponto n° 09, na 

área de terras de Pedro Rosolen (inclusive parte), deste ponto segue em linha  reta na 

direção Norte com 200 metros do eixo da aludida Estrada, no sentido São Luiz - 

Vespasiano Corrêa,  lado esquerdo, até encontrar o ponto n° 10, com terras de Luiz Vicari 

(exclusive); ponto este que fica a 200 metros do entroncamento da rua Cel. Camisão com 

Dr. Biasoti deste ponto n° 10, antes citado, toma-se por base o eixo da rua Salvador Dantas 

e segue a 400 metros do eixo da mesma rua até atingir o ponto n° 11, onde localiza-se o 

silo da APSAT, deste segue em linha reta no sentido Oeste-Leste atravessando a área de 

terras de herdeiros de Inocêncio Olpídio Dachery, até atingir o ponto n° 12, no eixo do 

prolongamento da rua Salvador Dantas; deste segue partindo do eixo da mesma na direção 

Oeste-Leste por 400 metros, onde divide com terras de Iraci  Roman Baldo e herdeiros de 

Nadir Roman (exclusive), até atingir o ponto n° 13, deste segue na direção Sul-Leste, até 

encontrar o ponto n° 14  com  limite terras de Decio Gracioli (parte inclusive) e João 

Cuppini  (parte inclusive), que situa-se dito ponto 200 metros do eixo da rua Cel. Camisão, 

deste ponto n° 14, segue na direção Oeste-Leste, sempre 200 metros do eixo da rua Cel. 

Camisão e prolongamento, até atingir o ponto n° 15, que situa-se no eixo da Rodovia RS-

129; deste segue em direção Sul no eixo da Rodovia RS-129 até encontrar o ponto inicial 

n° 01, no trevo de Acesso a Vespasiano Corrêa. 



  Art. 2°  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 

disposições em contrário. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, aos oito dias do mês 

de janeiro de mil novecentos e noventa e sete. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
                  Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
  Secretário Municipal de 
Administração e Finanças 


