
LEI Nº 166 DE 26 DE JUNHO DE 1970. 
 
 

Autoriza a ampliação do Perímetro Urbano da 
Séde do Município de Lauro Müller. 

 
 

O SENHOR DR. GIL IVO LOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE L AURO MÜLLER, 
faço saber à todos os habitantes dêste Município que a Câmara Municipal decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a ampliação do 
Perímetro urbano da séde do Município de Lauro Müller, cumpridas as condições 
discritivas desta Lei. 

a) O Perímetro Urbano da séde do Município de Lauro Müller, tem a forma de 
um polígono irregular, com uma área total de 7.080.000 m² (sete milhões e 
oitenta mil metros quadrados); 

b) A 817 m (oitocentos e dezessete metros) com o rumo verdadeiro de 86° 13 
NW (oitenta e seis graus e treze minutos Noroeste) do canto Noroeste do 
Perímetro Urbano atual, fica localizado o vértice inicial; 

c) A partir dêste vértice inicial, o perímetro do polígono é formado por 
seguimentos de retas, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 
1. 4.300 m (quatro mil e trezentos metros) com o rumo de 72° 15 NE (setenta 

e dois graus e quinze minutos Nordeste); 
2. 1.563 (hum mil quinhentos e sessenta e três metros) com o rumo de 34° 

05 SE (trinta e quatro graus e cinco minutos Sudeste); 
3. 3.540 m (três mil quinhentos e quarenta metros) com o rumo de 72° 15 

SW (setenta e dois graus e quinze minutos Sudoeste); 
4. 1.300 m (hum mil e trezentos metros) com o rumo de 49° 38 SW (quarenta 

e nove graus e trinta e oito minutos Sudoeste); 
5. e, finalmente, a 2.000 m (dois mil metros) com o rumo de 17° 45 NW 

(dezessete graus e quarenta e cinco minutos Noroeste), fechando o 
polígono no vértice inicial. 

 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

 Lauro Müller, 26 de junho de 1970. 
 

 
 

DR. GIL IVO LOSSO 
PREFEITO MUNICIPAL 

Publique-se e registre-se Lauro Müller, 26 de junho de 1970 
 
 
 

JOACY MANOEL DA SILVA 
SECR. – CONTADOR 

 


