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Lei nº 1.432/2018 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar 
área de terras urbanas e dá outras providências. 

 

AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal em Exercício de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

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

Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar área de terras urbanas de 

propriedade do Município dentre área maior da Matrícula nº 23.921, com as seguintes confrontações: ao 

NORTE na extensão de 2,00 metros com a Av. professor Sérgio Beninho Gheno; ao SUL na extensão de 

2,00 metros com propriedade de Nilse Ballerini Gheno e outros; à LESTE na extensão de 16,70 metros 

com propriedade do Município; e, à OESTE na extensão de 16,70 metros com propriedade de Nilse 

Ballerini Gheno e outros, totalizando 33,40 m², distante 151,60 metros da esquina com o acesso à Rodovia 

RS 129, que lhe fica à direita de quem olha de frente para o terreno; com área de terras de Nilse Ballerini 

Gheno e outros, dentre área maior da Matrícula nº 3.092, com as seguintes confrontações: ao NORTE, 

na extensão de 18,10 metros, com propriedade do Município; ao SUL, na extensão de 18,10 metros, com 

propriedade de Nilse Ballerini Gheno e outros; à LESTE, na extensão de 4,00 m, com propriedade de 

Zulmir Michelon; e, à OESTE, na extensão de 4,00 m, com propriedade de Nilse Ballerini Gheno e 

outros, totalizando 72,40 m². 

Art. 2º As despesas legais decorrentes da permuta estabelecida no artigo 1º serão suportadas 

proporcionalmente à cada proprietário. 

Art. 3º Fará parte integrante desta Lei o Memorial Descritivo e o mapa de permuta. 
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Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito. 
 

 
Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

em Exercício 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


