
LEI Nº 207 DE 08 DE AGÔSTO DE 1972. 
 

Autoriza a delimitação dos perímetros urbanos das 
sédes dos distritos de Barro Branco e Guatá, e das 
localidades de Itanema e Primeiro Guatá, no 
Município de Lauro Müller. 

 
O SENHOR GIL IVO LOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO  MÜLLER , faço saber à 
todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Lauro Müller promulga e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a proceder a delimitação dos perímetros urbanos 
das sédes dos Distritos de Guatá e Barro Branco e das localidades de Itanema e Primeiro 
Guatá, neste Município, de conformidade com as condições discritivas desta lei, como 
segue: 

a) O perímetro urbano da séde do distrito de Guatá, neste Município, tem a forma de 
um polígono irregular, com uma área total de 1.790,000 m/2 (um milhão setecentos e 
noventa mil metros quadrados) tendo seu vértice de partida a 493,60 metros com o 
rumo de 52° 34m NE (cinqüenta e dois graus e 34 min utos Nordeste) do 
entroncamento das ruas Arataú e Norte e a partir deste ponto segue com os 
seguintes comprimentos e rumos: 950 metros – sul – 1.000 metros Oeste – 850 
metros Norte – 1.100 metros Oeste – 200 metros Leste – 150 metros Norte – 500 
metros Leste – 100 metros Norte – 1.050 metros Leste – 400 metros sul e 350 
metros Leste encontrando seu ponto de partida. 

b) O perímetro urbano da séde do Distrito de Barro Branco, neste Município, tem a 
forma de um polígono irregular, com uma área total de 2.055,00 m/2 (dois milhões e 
cinqüenta e cinco mil metros quadrados), tendo como vértice de partida 699,50 
metros com rumo de 41° 00 N (quarenta e um graus No roeste) do entroncamento 
das estradas gerais que seguem para Farroupilha e Rio Bonito e a partir deste ponto, 
segue com os seguintes comprimentos e rumos: 1.630 metros leste – 1.155 metros 
sudeste – 2.100 metros oeste – 30° (trinta graus) N oroeste, até encontrar a margem 
direita do Rio Bonito, descendo por este até encontrar seu ponto de partida, 

c) O perímetro urbano da localidade de Itanema, neste Município, tem a forma de um 
polígono irregular, com uma párea total de 860,000 m/2 (oitocentos e sessenta mil 
metros quadrados) tendo seu vértice de partida a 300 metros com o rumo de 19° 13’’ 
NO (dezenove graus e treze minutos noroeste) do entroncamento das Ruas 
Figueiras e Santana e a partir deste ponto segue com os seguintes comprimentos e 
rumos: 500 metros norte – 600 metros leste – 1.100 metros sul – 1.000 metros oeste 
– 400 metros norte -  200 metros leste –  200 metros norte e 200 metros leste, 
encontrando aí seu ponto de partida. 

d) O perímetro urbano da localidade de Primeiro Guatá, neste Município, tem a forma 
de um retângulo, com uma área total de 600.000 m/2 (seiscentos mil metros 
quadrados), tendo seu vértice de partida a 442 metros com o rumo de 30° 29’’ NE 
(trinta graus e vinte e nove minutos Nordeste) do entroncamento das Ruas Sabará e 
Irajá e a partir deste ponto segue com seguintes comprimentos e rumos: 600 metros 
sul – 1.000 metros oeste – 600 metros norte e 1.000 metros leste, encontrando aí 
seu ponto de partida. 

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

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 08 de agôsto de 1972. 
 
 

GIL IVO LOSSO 
PREFEITO MUNICIPAL 

Dada e passada nesta Secretaria em 08 de agôsto de 1972. 
 

SOUVENIR DAL-BÓ 
SECRETÁRIO 


