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"Altera artigo 5° da Lei Municipal nO
231/97 de 27.01.97 e da outras
provid€mcias.

o Prefeito Municipal de Coxilha, ILOO JOSE ORTH, no
uso das atribuic;6es legais que Ihe sac conferidas pela
legislac;ao vigente, faz saber que a Camara Municipal
de Vereadores aprovou e ele sancionae promulga a
seguinte Lei Municipal:

Art. 1° - Fica parcialmente alterado 0 artigo 5° da Lei
Municipal nO231/97 de 27.01.97 que trata da definic;ao do Perfmetro Urbano da
Sede do Municfpio de Coxilha, passando assim a ser definido:

Trata este memorial, da descric;ao do perfmetro urbano de Coxilha - RS.
Este perfmetro, eo novo trac;ado, ja com a expansao pretendida. Este trac;ado foi
modificado com relac;ao ao anterior, a partir do marco nO25(antigo), ate 0 marco
nO06(antigo), portanto permanecendo inalterados os marcos n° 08 a nO25.

A nova descric;ao do perfmetro urbano ficou assim definida: 0 marco nO01
esta localizado na area de Edgar do Nascimento Souza, parte central. Com
relac;ao ao marco nO26 forma urn angulo de 1420 44'38" e rumo nordeste, numa
distancia de 293,00 m sempre por terras de Edgar do Nascimento Souza ate 0

marco n° 02, localizado em terras de Nair Barritieri. Oaf segue rumo noroeste com
angulo de 120023'55" e distancia de 519,56 m, transpondo a RS 402 ate 0 marco
n° 03, localizado as margens da RS 135, divisa com as terras de Altair e
Vanderlei Basegio. Oaf segue rumo norte com urn angulo de 2120 01'31" e
distancia de 567,03 m transpondo a RS 135, ate 0 marco nO04, localizado nos
fundos da propriedade de Getulio Queiroz, na divisa com Joao Luiz Vicenzi. Oaf
segue rumo noroeste com angulo de 1310 26'37" e distancia de 611,82 mate 0
marco nO05 localizado na propriedade de Joao Luiz Vicenzi. Oaf segue com
angulo de 2090 25'23" e distancia de 484,52 m segue rumo norte ate 0 marco nO
06, localizado ao lado do poc;o artesiano e caixa d'agua. Oaf com angulo 1640
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22'14" e distancia de 276,77 m segue rumo noroeste ate 0 marco nO07 que esta
localizado no canto da divisa do cemiterio e segue a divisa do mesmo com um
angulo de 2270 18' 53" numa distancia de 40,30 mate 0 outro canto do cemiterio
(marco n° 08) na direg80 norte, e do marco n° 08 segue na direg80 ou rumo
noroeste com um angulo de 111° 17'35" com uma distancia de 194,39 m ainda
dividindo com as terras de Juares Vitorio Pinto chegando assim no marco nO09
onde faz interseg80 com a Av. Natalio Vieira; daf segue no rumo noroeste
atravessando a Av. Natalio Vieira com um angulo de n° 95021 '49" numa distancia
de 59,97 mate 0 marco n° 10 situado 15,00 m distante do eixo da ferrovia e daf
segue dividindo com a faixa da RF.F.S.A. formando um angulo de 1240 19'24"
numa distancia de 277,90 m; do marco nO11 segue ainda pela faixa RF.F.S.A.
na direg80 sui com um angulo de 182011 '55" numa distancia de 60,41 m
chegando no marco nO12 de onde segue com uma distancia de 154, 21 m com
um Angulo de 2090 02'31" ate 0 marco nO13; Do marco nO13 segue com um
angulo de 2380 56'54", atravessando a ferrovia uma distancia de 31,69 m e deste
marco nO14 segue com uma distancia de 78,42 m ate a interseg80 com a Rua
Francisca Trindade com 0 angulo de 1490 03'14" confrontando com terras de
Henrique Stedille. Do marco nO15 segue rumo sudoeste com um angulo de 1900

25'05" num trecho de 195,16 m, confrontando com terras de Domingos Lufs
Faedo e Elfzio Cechetti chegando no marco nO16, e daf segue com um angulo de
156021 '06" com uma distancia de 281,51 mate 0 marco nO17; e daf segue ainda
no rumo sudoeste, com um angulo de 2040 29'39" descendo por um vale num
trecho de 94,02 m onde divide terras de Portella e 0 Viveiro municipal ate
encontrar outro valo, onde esta 0 marco nO18, e daf segue no rumo sudeste por
um vale e par e por uma cerca com um angulo de 910 48'43" num trecho de
144,23 m com terras de Luzardo Sartori e Gabriel Sartori; - Do marco nO19 segue
rumo sudeste com angulo de 145047'58" numa distancia de 122,73 m por cerca
ate 0 marco nO20; daf segue com um angulo de 25r 45'13" no rumo sui numa
distancia de 218,44 mate 0 marco nO21 e deste com um angulo de 1300 00'18"
segue com uma distancia de 382,90 m no rumo sudeste chegando ao marco nO
22 sempre dividindo com terras de Gabriel Sartori; 0 marco n 22 esta sobre 0 eixo
da ferrovia da RF.F.S.A. onde existe um bueiro e daf segue no rumo sudeste
com um angulo de 1430 48'24" numa distancia de 225,12 mate 0 canto de uma
cerca que divide com terras de Arnaldo Ducker e Setembrino Webber sendo este
o marco n° 23; e da[ segue no mesmo rumo com um angulo de 1880 10'56" numa
distancia de 211,96 mate 0 marco n° 24 cujo mesmo esta distante 100,00m da
Av. Pedro Nunes de Souza; Do marco nO24 segue no rumo sui com um angulo de
2680 07'11" com uma distancia de 684,41 m, ate 0 marco nO25 e daf no rumo
sudeste ainda confrontando com terras de Arnaldo Ducker e a partir de um
Angulo de 1050 21 '50" seguindo numa distancia de 502,29 m, transpondo a RS
135 ate 0 marco nO26 localizado nos fundos da propriedade da Braskalb, onde
faz divisa com Altair e Vanderlei Basegio. Oaf segue rumo nordeste num angulo
de 120005'14" e distancia de 544,40 mate 0 marco nO01. Desta forma fechando
perfmetro do polfgono e perfazendo uma area de 1.996.653,87 m2
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Art. 2° - Os demais dispositivos da Lei Municipal nO
231/97, permanecerao inalterados.

Art. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua
publicac;ao, revogadas as disposic;6es em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxilha, em 17 de agosto de 1998.
Atesto par;:: os dBVidos fins que 0 pres.ante
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