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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Sr. Nelson Virtuoso, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a convocação para realização de Audiência Pública, a qual reger-se-á pelas regras 
contidas neste Edital, para discussão acerca do Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre 
Ampliação do Perímetro Urbano no Município de Presidente Getúlio; e dá outras providências.  
 

CAPÍTULO I 
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
1.1 A Audiência Pública em questão tem como objetivo a discussão do Projeto de Lei Complementar 
que dispõe sobre Ampliação do Perímetro Urbano no Município de Presidente Getúlio, e será realizada 
em 05 de outubro de 2022, às 19h, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Presidente 
Getúlio, situada à Rua das Missões, 57, Centro, Presidente Getúlio – SC. 
 
1.2 O Projeto de Lei Complementar a ser discutido está disponível no Setor de Planejamento do 
Município; e no site da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio, http://presidentegetulio.sc.gov.br. 
 
1.3 O resultado das deliberações da Audiência Pública será registrado em ata e encaminhado ao 
Gabinete do Prefeito Municipal como sugestão para adição, alteração ou supressão de redação do 
Projeto de Lei Complementar. 
 
1.4 Poderão participar da Audiência Pública: 
a) Membros da Administração Pública Municipal e da Câmara de Vereadores; e 
b) Pessoas residentes em Presidente Getúlio.  
 
Parágrafo único. A participação, na forma do item 1.4, independerá de prévia inscrição.  
 

CAPÍTULO II 
DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 

 
2.1 Qualquer interessado poderá, até o dia 30 de setembro de 2022, apresentar proposta de acréscimo, 
supressão ou modificação dos dispositivos do Projeto de Lei Complementar, por meio do e-mail: 
gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br, ou, presencialmente, na sede da Secretaria de Administração, 
Finanças e Planejamento, situada à Praça Otto Müller, 10, 3º andar, Centro, Presidente Getúlio; das 8h 
às 12h e das 13h30min às 16h30min. 
 
2.1.1 Os interessados que não encaminharem sua proposta até o dia 30 de setembro de 2022, poderão 
se inscrever para fazer uso da palavra até as 16h30min do dia 03 de outubro de 2022, na Secretaria de 
Administração, Finanças e Planejamento. 
 
2.2 A proposta, apresentada escrita ou oralmente, deverá conter: 
a) Indicação do dispositivo (artigo, inciso ou alínea) a ser alterado, suprimido ou acrescentado, com a 
respectiva redação;  
b) Os motivos ou a justificativa para a alteração, supressão ou adição do dispositivo.  
 
2.3 O não cumprimento das exigências dispostas neste capítulo ensejará a rejeição da proposta 
apresentada. 
 

mailto:gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br
http://www.presidentegetulio.sc.gov.br/
http://presidentegetulio.sc.gov.br/


                                                                                                                                  

Praça Otto Muller, nº 10 – Centro – Caixa Postal nº 64 – Fone: (47) 3352-5500 

CNPJ nº 83.102.434/0001-20 

CEP: 89150-000 – PRESIDENTE GETÚLIO – SANTA CATARINA 

E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br   Acesse: presidentegetulio.atende.net 

 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Poder Executivo Municipal 

CAPÍTULO III 
DA ABERTURA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
3.1 Os membros da mesa coordenadora serão previamente nomeados pelo Secretário de 
Administração, Finanças e Planejamento, que declarará a abertura e coordenará a Audiência Pública, 
ou designará pessoa responsável para este fim. 
 
3.3 Após a abertura da Audiência Pública, a mesa coordenadora prestará aos presentes os 
esclarecimentos que entender necessários acerca do Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre 
Ampliação do Perímetro Urbano no Município de Presidente Getúlio, bem como das regras para 
realização dos debates. 
 

CAPÍTULO IV 
DA REALIZAÇÃO DOS DEBATES 

 
4.1 Após a leitura, por um dos membros da mesa coordenadora, das propostas encaminhadas 
previamente, respeitada a ordem sequencial de registro, se dará início aos debates, a serem mediados 
pelo coordenador, conforme as regras previstas neste capítulo. 
 
4.2 É assegurado ao proponente o direito de manifestação oral ou por escrito. 
 
4.2.1 O proponente que desejar defender sua proposta oralmente poderá dispor de até 3 (três) minutos 
para defender sua proposta. 
 
4.2.2 A mesa coordenadora indicará debatedor para argumentar em favor do Município de Presidente 
Getúlio, respeitado o limite de 3 (três) minutos. 
 
4.2.3 O proponente terá direito à réplica, a ser exercida pelo tempo de 2 (dois) minutos. 
 
4.2.4 Se houver réplica, o representante designado pela mesa coordenadora terá direito a tréplica pelo 
tempo de 2 (dois) minutos. 
 
4.3 Encerrados os debates, será realizada votação da proposta. 
 
4.4 A critério da maioria dos membros da mesa coordenadora, poderá ser autorizada a formulação de 
perguntas, concedendo-se igual tempo ao proponente e aos debatedores para resposta. 
Parágrafo único. O tempo para cada resposta será fixado pela mesa coordenadora.  
 

CAPÍTULO V 
DO PODER DE POLÍCIA DURANTE A AUDIÊNCIA 

 
5.1 Cabe à mesa coordenadora manter a ordem dos trabalhos. 
 
5.2 O coordenador avisará o proponente ou debatedor quando seu tempo se esgotar, determinando que 
conclua imediatamente sua fala. 
 
5.3 A mesa coordenadora, por decisão da maioria de seus membros, poderá determinar a retirada de 
qualquer pessoa que se comporte de modo desrespeitoso, ou que de qualquer forma atrapalhe o 
andamento dos trabalhos, registrando-se o fato em ata. 
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CAPÍTULO VI 
DA VOTAÇÃO DO PROJETO 

 
6.1 Encerrados os debates, o Projeto de Lei será, integralmente, submetido à votação. 
 
6.1.1 Todos os participantes indicados no item 1.4 terão direito a voto. 
 
6.2 A proposta será considerada aprovada se obter maioria de votos dos presentes, observado o item 
1.3. 
 

CAPÍTULO VII 
DO ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA 

 
7.1 Após o término dos debates e discussões, será encerrada a Audiência Pública, lavrando-se ata que 
será assinada pelos membros da mesa coordenadora. 
 
7.2 Não havendo tempo hábil para a conclusão dos trabalhos, haverá a possibilidade de que a 
Audiência Pública seja suspensa e retomada em data futura, a critério da mesa coordenadora. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1 O Município de Presidente Getúlio, através da Secretaria de Administração, Finanças e 
Planejamento dará ampla publicidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da realização 
da Audiência Pública, quanto às providências e encaminhamentos a serem adotados em relação ao 
Projeto de Lei Complementar em questão. 
 
8.2 A participação na Audiência Pública independe do pagamento de qualquer valor. 
 
8.3 O Município não é responsável pelo ressarcimento de eventuais gastos que os participantes tenham 
para participação na Audiência Pública, tais como deslocamento e alimentação. 
 
8.4 Todos que participarem da audiência deverão assinar lista de presença, que será anexada à ata, 
para registro. 
 
8.5 Eventuais casos omissos que surgirem durante a realização da Audiência Pública serão deliberados 
pela mesa coordenadora. 
 
Presidente Getúlio – SC, 19 de setembro de 2022.  
 
 
Nelson Virtuoso 
Prefeito 
 
 
Gilberto Tassi 
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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LEI Nº XX, DE XX DE XX DE 2022 

 

Amplia Perímetro Urbano no município de Presidente 

Getúlio, criada pela Lei Municipal 2416/2019, de 07 

de novembro de 2019. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere o inciso 

III do artigo 80 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º É ampliado o Perímetro Urbano no município de Presidente Getúlio, uso e ocupação, para 

fins industriais, comerciais, prestação de serviços e residenciais, criada pela Lei Municipal 2416/2019, 

de 7 de novembro de 2019, conforme área descrita no mapa e memorial descritivo em anexo I e II, 

que passam a fazer parte integrante da presente Lei. 

 

Art. 2º Fica alterada a Lei nº 439, de 30 de dezembro de 1969, no que dispõe o Art. 1º, de modo 

a autorizar a oficializar o prolongamento da via pública, passando a constar conforme segue: 

I – Rua Ingo Rickmann, situada no Mirador, tem seu início partindo do entroncamento da Rua Curt 

Hering com a Rua Robert Hoppe e seu final no limite do perímetro urbano, no ponto de coordenadas 

27º04’58,19” e 49º44’23,12”. 

 

Art. 3º Fica alterada a Lei nº 1.978, de 26 de setembro de 2002, no que dispõe o Art. 1º, de modo 

a autorizar a alteração da via pública, passando a constar conforme segue: 

I – Rua Alberto Boeder, situada no Mirador, tem seu início partindo da Rua Ingo Rickmann e seu final 

no limite do lote de matrícula registrado no livro 2-RG sob nº 509 no Registro de Imóveis da Comarca 

de Presidente Getúlio, no ponto de coordenadas 27º03’45,94” e 49º39’28,45”. 

 

Art. 4º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei Municipal nº 2416/2019, de 7 de 

novembro de 2019, não abrangidos por esta Lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, XX de XX de 2022. 

 

Nelson Virtuoso 

Prefeito Municipal 

 

Gilberto Tassi 

Secretário de Administração e Finanças 

 

Registre-se e publique-se. 
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ANEXO 01 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO – PRESIDENTE GETÚLIO 

 

Área total de 15.635.006,82 m², sendo ampliação de 5.407.875,71 m² e existente 10.227.131,11 m².  

“Ponto inicial e final: P01 eixo do Rio Hercílio e limite do município, ponto de coordenadas 

27º02’49,35” e 49º35’22,41”; deste ponto segue pelo limite do município até o ponto P02 de 

coordenadas 27º02’56,93” e 49º35’21,18”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Mirador 

a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P03 de coordenadas 27º02’48,79” e 

49º35’37,36”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Divisas até o ponto 

P04 de coordenadas 27º02’57,29” e 49º35’37,25”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária 

até o ponto P05 de coordenadas 27º02’57,07” e 49º35’42,76”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P06 de coordenadas 27º02’57,94” e 49º35’43,34”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P07 de coordenadas 27º02’58,08” e 49º35’48,74”; deste ponto segue 

por uma linha reta e imaginária até o ponto P08 de coordenadas 27º03’08,84” e 49º35’48,90”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P09 de coordenadas 27º03’09,19” e 

49º35’55,72”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P10 de coordenadas 

27º03’01,86” e 49º35’55,82”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P11 de 

coordenadas 27º03’01,80” e 49º35’52,61”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P12 de coordenadas 27º02’51,69” e 49º35’52,64”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P13 de coordenadas 27º02’51,59” e 49º35’54,71”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P14 de coordenadas 27º02’50,72” e 49º35’54,66”; deste ponto segue 

por uma linha reta e imaginária até o ponto P15 de coordenadas 27º02’50,70” e 49º35’55,37”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P16 de coordenadas 27º02’51,02” e 

49º35’55,33”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P17 de coordenadas 

27º02’51,06” e 49º35’58,58”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento 

Paraíso até o ponto P18 de coordenadas 27º02’43,24” e 49º35’58,58”; deste ponto segue por uma linha 

reta e imaginária até o ponto P19 de coordenadas 27º02’43,24” e 49º36’00,69”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P20 de coordenadas 27º02’42,40” e 49º36’00,71”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P21 de coordenadas 27º02’42,40” e 49º36’02,24”; 

deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Daniel até o ponto P22 de 

coordenadas 27º02’35,81” e 49º36’02,31”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Mirador 

a uma distância de 250,00 metros na lateral esquerda até o ponto P23 de coordenadas 27º02’36,46” e 

49º36’19,58”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Schliter até o ponto 

P24 de coordenadas 27º02’52,83” e 49º36’19,42”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária 

até o ponto P25 de coordenadas 27º02’52,87” e 49º36’22,35”; deste ponto segue pelo limite do imóvel 

contornando o Loteamento Schliter até o ponto P26 de coordenadas 27º02’42,95” e 49º36’22,44”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P27 de coordenadas 27º02’42,97” e 

49º36”23,13”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P28 de coordenadas 

27º02’41,78” e 49º36’23,09”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P29 de 

coordenadas 27º02’41,72” e 49º36’22,44”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o 

Loteamento Schliter até o ponto P30 de coordenadas 27º02’36,79” e 49º36’22,49”; deste ponto segue 

paralelamente ao eixo da Rua Mirador a uma distância de 250,00 metros na lateral esquerda até o 

ponto P31 de coordenadas 27º02’37,45” e 49º36’36,80”; deste ponto segue pelo limite do imóvel 

contornando o Loteamento Jardim Otilene até o ponto P32 de coordenadas 27º02’43,35” e 

49º36’36,72”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P33 de coordenadas 
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27º02’43,35” e 49º36’37,44”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P34 de 

coordenadas 27º02’43,12” e 49º36’37,46”; deste ponto segue pela lateral direita da Travessa 16 de 

Abril até o ponto P35 de coordenadas 27º02’43,12” e 49º36’39,59”; deste ponto segue por uma linha 

reta e imaginária até o ponto P36 de coordenadas 27º02’43,38” e 49º36’39,64”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P37 de coordenadas 27º02’43,38” e 49º36’40,30”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P38 de coordenadas 27º02’42,63” e 49º36’40,33”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P39 de coordenadas 27º02’42,70” e 

49º36’43,50”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P40 de coordenadas 

27º02’37,80” e 49º36’43,62”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P41 de 

coordenadas 27º02’37,79” e 49º36’47,25”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P42 de coordenadas 27º02’50,42” e 49º36’47,19”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P43 de coordenadas 27º02’50,70” e 49º36’51,26”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P44 de coordenadas 27º02’59,37” e 49º36’51,20”; deste ponto segue 

por uma linha reta e imaginária até o ponto P45 de coordenadas 27º02’59,37” e 49º36’54,82”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P46 de coordenadas 27º03’05,65” e 

49º36’54,78”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P47 de coordenadas 

27º03’05,73” e 49º37’03,26”; deste ponto segue pela eixo do Ribeirão Revólver até o ponto P48 de 

coordenadas 27º03’15,97” e 49º36’57,60”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P49 de coordenadas 27º03’12,49” e 49º36’46,49”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P50 de coordenadas 27º03’17,37” e 49º36’44,38”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P51 de coordenadas 27º03’21,39” e 49º36’52,13”; deste ponto segue 

pela eixo do Ribeirão Revólver até o ponto P52 de coordenadas 27º03’33,08” e 49º36’39,97”; deste 

ponto segue paralelamente ao eixo do Beco Duque de Caxias a uma distância de 50,00 metros na 

lateral esquerda até o ponto P53 de coordenadas 27º03’37,02” e 49º36’33,46”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P54 de coordenadas 27º03’39,30” e 49º36’37,35”; deste ponto 

segue pela eixo do Ribeirão Revólver até o ponto P55 de coordenadas 27º03’44,61” e 49º36’28,18”; 

deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Sido Klemz a uma distância de 50,00 metros na lateral 

esquerda e direita até o ponto P56 de coordenadas 27º03’49,52” e 49º36’24,02”; deste ponto segue 

pela eixo do Ribeirão Revólver até o ponto P57 de coordenadas 27º04’21,75” e 49º35’34,29”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P58 de coordenadas 27º04’22,53” e 

49º35’34,51”; deste ponto segue pelo eixo da Rua Dr. Getúlio Vargas até o ponto P59 de coordenadas 

27º04’22,70” e 49º35’33,50”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P60 de 

coordenadas 27º04’22,91” e 49º35’33,46”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P61 de coordenadas 27º04’28,18” e 49º35’30,48”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da 

Rua Dr. Getúlio Vargas a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P62 de 

coordenadas 27º03’53,32” e 49º36’29,95”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o 

Loteamento Zils até o ponto P63 de coordenadas 27º04’06,63” e 49º36’45,19”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P64 de coordenadas 27º04’04,78” e 49º36’46,97”; deste ponto 

segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Zils até o ponto P65 de coordenadas 

27º03’51,01” e 49º36’31,35”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Dr. Getúlio Vargas a 

uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P66 de coordenadas 27º03’44,96” e 

49º36’38,83”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Juvêncio até o ponto 

P67 de coordenadas 27º03’51,13” e 49º36’45,75”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária 

até o ponto P68 de coordenadas 27º03’50,40” e 49º36’46,53”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P69 de coordenadas 27º03’49,67” e 49º36’45,72”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P70 de coordenadas 27º03’49,03” e 49º36’46,41”; deste ponto segue 

por uma linha reta e imaginária até o ponto P71 de coordenadas 27º03’49,11” e 49º36’46,56”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P72 de coordenadas 27º03’48,47” e 
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49º36’46,85”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P73 de coordenadas 

27º03’47,47” e 49º36’45,75”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P74 de 

coordenadas 27º03’47,82” e 49º36’45,14”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P75 de coordenadas 27º03’46,95” e 49º36’44,15”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P76 de coordenadas 27º03’45,51” e 49º36’45,76”; deste ponto segue pelo limite 

do imóvel contornando o Loteamento Censi até o ponto P77 de coordenadas 27º03’53,40” e 

49º36’54,55”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P78 de coordenadas 

27º03’49,19” e 49º36’53,43”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento 

Censi até o ponto P79 de coordenadas 27º03’42,72” e 49º36’46,25”; deste ponto segue por uma linha 

reta e imaginária até o ponto P80 de coordenadas 27º03’41,46” e 49º36’47,67”; deste ponto segue pelo 

limite do imóvel contornando o Loteamento Censi até o ponto P81 de coordenadas 27º03’38,76” e 

49º36’44,69”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Dr. Getúlio Vargas a uma distância de 

100,00 metros na lateral direita até o ponto P82 de coordenadas 27º03’36,60” e 49º36’46,06”; deste 

ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Frare até o ponto P83 de coordenadas 

27º03’43,38” e 49º36’53,47”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P84 de 

coordenadas 27º03’41,81” e 49º36’55,31”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P85 de coordenadas 27º03’43,12” e 49º36’56,79”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P86 de coordenadas 27º03’41,36” e 49º36’59,38”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P87 de coordenadas 27º03’41,31” e 49º36’59,80”; deste ponto segue 

por uma linha reta e imaginária até o ponto P88 de coordenadas 27º03’43,68” e 49º37’02,47”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P89 de coordenadas 27º03’42,39” e 

49º37’03,94”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária e pelo limite do imóvel contornando 

o Loteamento Stacholski até o ponto P90 de coordenadas 27º03’30,18” e 49º36’50,36”; deste ponto 

segue paralelamente ao eixo da Rua Dr. Getúlio Vargas a uma distância de 100,00 metros na lateral 

direita até o ponto P91 de coordenadas 27º03’23,80” e 49º36’57,60”; deste ponto segue por uma linha 

reta e imaginária até o ponto P92 de coordenadas 27º03’26,25” e 49º37’00,19”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P93 de coordenadas 27º03’19,14” e 49º37’08,48”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P94 de coordenadas 27º03’22,95” e 49º37’12,82”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P95 de coordenadas 27º03’21,06” e 

49º37’14,97”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P96 de coordenadas 

27º03’21,63” e 49º37’15,54”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P97 de 

coordenadas 27º03’21,19” e 49º37’16,06”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P98 de coordenadas 27º03’23,69” e 49º37’18,83”; deste ponto segue pelo limite do imóvel 

contornando o Loteamento Santa Lucia até o ponto P99 de coordenadas 27º03’19,63” e 49º37’23,51”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P100 de coordenadas 27º03’21,81” e 

49º37’25,98”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Bela Vista até o 

ponto P101 de coordenadas 27º03’26,54” e 49º37’20,65”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P102 de coordenadas 27º03’31,16” e 49º37’25,73”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P103 de coordenadas 27º03’19,38” e 49º37’39,33”; deste ponto 

segue paralelamente ao eixo da Rua Curt Hering a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda 

até o ponto P104 de coordenadas 27º03’22,66” e 49º37’44,13”; deste ponto segue por uma linha reta 

e imaginária até o ponto P105 de coordenadas 27º03’25,49” e 49º37’40,88”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P106 de coordenadas 27º03’27,78” e 49º37’43,31”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P107 de coordenadas 27º03’24,55” e 49º37’47,00”; 

deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Curt Hering a uma distância de 100,00 metros na 

lateral esquerda até o ponto P108 de coordenadas 27º03’30,80” e 49º37’57,49”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P109 de coordenadas 27º03’37,48” e 49º37’49,99”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P110 de coordenadas 27º03’38,84” e 49º37’51,57”; 
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deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P111 de coordenadas 27º03’52,65” e 

49º37’36,13”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P112 de coordenadas 

27º03’57,08” e 49º37’41,07”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P113 de 

coordenadas 27º03’54,45” e 49º37’44,05”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P114 de coordenadas 27º03’55,40” e 49º37’45,10”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P115 de coordenadas 27º03’54,60” e 49º37’46,07”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P116 de coordenadas 27º03’55,75” e 49º37’47,36”; deste ponto 

segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Jardim Gabriela e o Loteamento Mario Lindner 

até o ponto P117 de coordenadas 27º03’36,49” e 49º38’09,35”; deste ponto segue paralelamente ao 

eixo da Rua Curt Hering a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P118 de 

coordenadas 27º03’40,29” e 49º38’19,61”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o 

Loteamento Dorow até o ponto P119 de coordenadas 27º03’46,63” e 49º38’12,52”; deste ponto segue 

por uma linha reta e imaginária até o ponto P120 de coordenadas 27º03’48,58” e 49º38’14,70”; deste 

ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Dorow até o ponto P121 de coordenadas 

27º03’41,40” e 49º38’22,93”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Curt Hering a uma 

distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P122 de coordenadas 27º03’51,13” e 

49º38’42,04”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P123 de coordenadas 

27º03’54,44” e 49º38’38,42”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P124 de 

coordenadas 27º03’56,72” e 49º38’41,06”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P125 de coordenadas 27º04’01,01” e 49º38’36,24”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P126 de coordenadas 27º04’01,90” e 49º38’37,32”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P127 de coordenadas 27º04’02,64” e 49º38’36,53”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P128 de coordenadas 27º04’04,04” e 49º38’38,09”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P129 de coordenadas 27º03’54,89” e 

49º38’48,34”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Curt Hering a uma distância de 100,00 

metros na lateral esquerda até o ponto P130 de coordenadas 27º04’00,59” e 49º38’57,45”; deste ponto 

segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Braatz até o ponto P131 de coordenadas 

27º04’17,15” e 49º38’39,54”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P132 de 

coordenadas 27º04’17,12” e 49º38’57,13”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Abel 

Ceola a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P133 de coordenadas 

27º05’00,70” e 49º38’52,26”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P134 de 

coordenadas 27º04’55,90” e 49º39’01,79”; deste ponto segue pelo eixo do Ribeirão Tucano até o ponto 

P135 de coordenadas 27º04’23,25” e 49º39’03,39”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária 

até o ponto P136 de coordenadas 27º04’23,30” e 49º39’08,27”; deste ponto segue pelo limite do 

imóvel contornando o Loteamento Colina do Vale até o ponto P137 de coordenadas 27º04’26,67” e 

49º39’11,85”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P138 de coordenadas 

27º04’26,65” e 49º39’13,17”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento 

Colina do Vale até o ponto P139 de coordenadas 27º04’12,13” e 49º39’13,37”; deste ponto segue pelo 

limite do imóvel contornando o Loteamento Colina do Vale até o ponto P140 de coordenadas 

27º04’09,93” e 49º39’11,79”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento 

Colina do Vale até o ponto P141 de coordenadas 27º04’09,28” e 49º39’11,79”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P142 de coordenadas 27º04’09,11” e 49º39’13,46”; deste ponto 

segue pelo eixo do Ribeirão Ferro até o ponto P143 de coordenadas 27º04’44,77” e 49º40’22,04”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P144 de coordenadas 27º04’42,27” e 

49º40’24,84”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Robert Hoppe a uma distância de 

100,00 metros na lateral direita até o ponto P145 de coordenadas 27º04’06,52” e 49º39’19,47”; deste 

ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral 

esquerda até o ponto P146 de coordenadas 27º05’02,30” e 49º44’23,11”; deste ponto segue por uma 
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linha reta e imaginária até o ponto P147 de coordenadas 27º04’58,17” e 49º44’23,11”; deste ponto 

segue pelo eixo da Rua Ingo Rickmann até o ponto P148 de coordenadas 27º04’57,35” e 49º44’20,76”; 

deste ponto segue pelo eixo da Estrada Geral Ribeirão da Onça até o ponto P149 de coordenadas 

27º04’55,64” e 49º44’21,84”;  deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P150 de 

coordenadas 27º04’53,55” e 49º44’19,67”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo 

Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P151 de coordenadas 

27º04’21,04” e 49º43’19,68”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P152 de 

coordenadas 27º04’18,48” e 49º43’14,27”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo 

Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P153 de coordenadas 

27º04’07,99” e 49º42’39,85”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P154 de 

coordenadas 27º04’04,48” e 49º42’35,45”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo 

Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P155 de coordenadas 

27º03’23,55” e 49º41’06,37”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P156 de 

coordenadas 27º03’18,02” e 49º41’06,18”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo 

Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P157 de coordenadas 

27º03’13,04” e 49º40’54,40”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P158 de 

coordenadas 27º03’10,26” e 49º40’27,03”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo 

Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P159 de coordenadas 

27º03’10,61” e 49º40’21,63”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P160 de 

coordenadas 27º03’09,50” e 49º40’10,19”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo 

Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P161 de coordenadas 

27º03’11,41” e 49º40’00,02”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P162 de 

coordenadas 27º03’11,80” e 49º39’57,83”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo 

Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P163 de coordenadas 

27º03’24,63” e 49º39’35,96”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P164 de 

coordenadas 27º03’35,92” e 49º39’30,29”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ingo 

Rickmann a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P165 de coordenadas 

27º03’45,95” e 49º39’23,98”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P166 de 

coordenadas 27º03’44,95” e 49º39’21,81”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ricardo 

Stein a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto 167 de coordenadas 

27º03’23,54” e 49º39’34,44”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P168 de 

coordenadas 27º03’22,39” e 49º39’35,02”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ricardo 

Stein a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P169 de coordenadas 

27º03’20,47” e 49º39’36,46”; deste ponto segue pelo eixo do Rio dos Índios até o ponto P170 de 

coordenadas 27º03’19,46” e 49º39’37,15”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P171 de coordenadas 27º03’14,78” e 49º39’31,99”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da 

Rua Ricardo Stein a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P172 de coordenadas 

27º03’01,44” e 49º37’54,58”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P173 de 

coordenadas 27º03’01,33” e 49º37’54,69”; deste ponto segue pelo eixo da Rua Nova Tamanduá até o 

ponto P174 de coordenadas 27º03’00,54” e 49º37’58,43”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P175 de coordenadas 27º02’56,62” e 49º37’54,18”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P176 de coordenadas 27º02’53,87” e 49º37’57,34”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P177 de coordenadas 27º02’52,02” e 49º37’54,38”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P178 de coordenadas 27º02’53,22” e 

49º37’53,03”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P179 de coordenadas 

27º02’52,07” e 49º37’51,91”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P180 de 

coordenadas 27º02’54,51” e 49º37’49,21”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Ricardo 

Stein a uma distância de 100,00 metros na lateral direita até o ponto P181 de coordenadas 27º02’40,39” 
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e 49º37’31,27”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Niterói a uma distância de 100,00 

metros na lateral esquerda até o ponto P182 de coordenadas 27º02’39,00” e 49º37’31,40”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P183 de coordenadas 27º02’33,30” e 49º37’40,52”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P184 de coordenadas 27º02’31,64” e 

49º37’39,02”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Niterói a uma distância de 100,00 

metros na lateral esquerda até o ponto P185 de coordenadas 27º02’19,39” e 49º37’51,79”; deste ponto 

segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Vale das Cachoeiras até o ponto P186 de 

coordenadas 27º02’25,18” e 49º37’58,12”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P187 de coordenadas 27º02’23,83” e 49º37’59,70”; deste ponto segue pelo limite do imóvel 

contornando o Loteamento Vale das Cachoeiras até o ponto P188 de coordenadas 27º02’19,71” e 

49º37’55,15”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P189 de coordenadas 

27º02’19,00” e 49º37’56,06”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Niterói a uma distância 

de 150,00 metros na lateral esquerda até o ponto P190 de coordenadas 27º02’19,39” e 49º37’51,79”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P191 de coordenadas 27º02’19,49” e 

49º38’28,49”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P192 de coordenadas 

27º02’19,32” e 49º38’28,74”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P193 de 

coordenadas 27º02’19,15” e 49º38’28,57”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P194 de coordenadas 27º02’18,03” e 49º38’29,83”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P195 de coordenadas 27º02’08,36” e 49º38’18,96”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P196 de coordenadas 27º02’07,59” e 49º38’19,85”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P197 de coordenadas 27º02’07,85” e 49º38’20,13”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P198 de coordenadas 27º02’06,01” e 

49º38’22,18”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P199 de coordenadas 

27º02’00,74” e 49º38’16,56”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Niterói a uma distância 

de 150,00 metros na lateral esquerda até o ponto P200 de coordenadas 27º01’50,76” e 49º38’18,03”; 

deste ponto segue pelo eixo da Rua Tamanduá até o ponto P201 de coordenadas 27º01’53,52” e 

49º38’21,56”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P202 de coordenadas 

27º01’51,73” e 49º38’24,66”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P203 de 

coordenadas 27º01’53,06” e 49º38’26,12”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P204 de coordenadas 27º01’50,78” e 49º38’28,90”; deste ponto segue pelo limite do imóvel 

contornando o Loteamento Sant Anna até o ponto P205 de coordenadas 27º01’41,47” e 49º38’18,37”; 

deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Niterói a uma distância de 100,00 metros na lateral 

esquerda até o ponto P206 de coordenadas 27º00’00,27” e 49º39’21,44”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P207 de coordenadas 26º59’57,32” e 49º39’18,21”; deste ponto 

segue pelo eixo da Rua Niterói até o ponto P208 de coordenadas 26º59’58,27” e 49º39’15,56”; deste 

ponto segue pelo eixo da Estrada Geral Pinheiro Alto (entrada da localidade Boa Vista) até o ponto 

P209 de coordenadas 26º59’56,35” e 49º39’13,97”; deste ponto segue pelo eixo do Rio Krauel até o 

ponto P210 de coordenadas 27º01’42,78” e 49º38’05,77”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da 

Rua André Schaeffer a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P211 de 

coordenadas 27º01’25,97” e 49º38’08,11”; deste ponto segue pelo eixo do Rio Krauel até o ponto 

P212 de coordenadas 27º01’22,39” e 49º38’11,00”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua 

André Schaeffer a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P213 de coordenadas 

27º01’09,16” e 49º38’16,17”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Sem Nome (subestação 

da CELESC) a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P214 de coordenadas 

27º01’17,48” e 49º38’25,02”; deste ponto segue pelo eixo do Rio Krauel até o ponto P215 de 

coordenadas 27º01’14,52” e 49º38’29,76”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P216 de coordenadas 27º01’06,74” e 49º38’21,18”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da 

Rua André Schaeffer a uma distância de 100,00 metros na lateral esquerda até o ponto P217 de 
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coordenadas 27º00’52,72” e 49º38’36,45”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P218 de coordenadas 27º00’44,77” e 49º38’27,71”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P219 de coordenadas 27º00’49,58” e 49º38’22,90”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P220 de coordenadas 27º00’52,86” e 49º38’26,49”; deste ponto 

segue paralelamente ao eixo da Rua André Schaeffer a uma distância de 100,00 metros na lateral 

direita até o ponto P221 de coordenadas 27º01’12,02” e 49º38’08,76”; deste ponto segue por uma linha 

reta e imaginária até o ponto P222 de coordenadas 27º01’09,45” e 49º38’05,87”; deste ponto segue 

por uma linha reta e imaginária até o ponto P223 de coordenadas 27º01’10,61” e 49º38’04,56”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P224 de coordenadas 27º01’13,98” e 

49º38’08,28”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua André Schaeffer a uma distância de 

100,00 metros na lateral direita até o ponto P225 de coordenadas 27º01’54,75” e 49º37’45,13”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P226 de coordenadas 27º01’56,04” e 

49º37’46,52”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua André Schaeffer a uma distância de 

50,00 metros na lateral direita até o ponto P227 de coordenadas 27º02’03,69” e 49º37’37,26”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P228 de coordenadas 27º02’02,47” e 

49º37’35,93”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua André Schaeffer a uma distância de 

100,00 metros na lateral direita até o ponto P229 de coordenadas 27º02’05,64” e 49º37’34,39”; deste 

ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P230 de coordenadas 27º01’59,51” e 

49º37’27,71”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P231 de coordenadas 

27º02’01,70” e 49º37’25,41”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Traugot Muller a uma 

distância de 175,00 metros na lateral esquerda até o ponto P232 de coordenadas 27º02’02,72” e 

49º36’48,68”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Lorenz até o ponto 

P233 de coordenadas 27º01’58,57” e 49º36’48,78”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária 

até o ponto P234 de coordenadas 27º01’58,57” e 49º36’47,75”; deste ponto segue por uma linha reta 

e imaginária até o ponto P235 de coordenadas 27º02’00,30” e 49º36’47,70”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P236 de coordenadas 27º02’00,29” e 49º36’46,05”; deste ponto 

segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Lorenz até o ponto P237 de coordenadas 

27º02’04,00” e 49º36’45,99”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Traugot Muller a uma 

distância de 175,00 metros na lateral esquerda até o ponto P238 de coordenadas 27º02’05,14” e 

49º36’44,60”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Lindner até o ponto 

P239 de coordenadas 27º01’59,07” e 49º36’44,66”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária 

até o ponto P240 de coordenadas 27º01’58,94” e 49º36’40,10”; deste ponto segue por uma linha reta 

e imaginária até o ponto P241 de coordenadas 27º02’04,99” e 49º36’40,02”; deste ponto segue por 

uma linha reta e imaginária até o ponto P242 de coordenadas 27º02’05,00” e 49º36’40,97”; deste ponto 

segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Lindner até o ponto P243 de coordenadas 

27º02’06,34” e 49º36’40,92”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento 

Lindner até o ponto P244 de coordenadas 27º02’06,37” e 49º36’41,96”; deste ponto segue pelo limite 

do imóvel contornando o Loteamento Lindner até o ponto P245 de coordenadas 27º02’07,74” e 

49º36’41,97”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Traugot Muller a uma distância de 

175,00 metros na lateral esquerda até o ponto P246 de coordenadas 27º02’07,98” e 49º36’38,21”; 

deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P247 de coordenadas 27º02’02,18” e 

49º36’38,26”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P248 de coordenadas 

27º02’02,18” e 49º36’37,29”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P249 de 

coordenadas 27º02’03,14” e 49º36’37,26”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o 

ponto P250 de coordenadas 27º02’03,13” e 49º36’35,17”; deste ponto segue por uma linha reta e 

imaginária até o ponto P251 de coordenadas 27º02’02,86” e 49º36’35,19”; deste ponto segue por uma 

linha reta e imaginária até o ponto P252 de coordenadas 27º02’02,83” e 49º36’33,63”; deste ponto 

segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P253 de coordenadas 27º02’03,56” e 49º36’33,61”; 
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deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Traugot Muller a uma distância de 175,00 metros na 

lateral esquerda até o ponto P254 de coordenadas 27º02’09,89” e 49º36’08,30”; deste ponto segue pelo 

limite do imóvel contornando o Loteamento Charlotte até o ponto P255 de coordenadas 27º02’04,81” 

e 49º36’08,35”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P256 de coordenadas 

27º02’04,84” e 49º36’07,43”; deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P257 de 

coordenadas 27º02’04,94” e 49º36’06,94”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o 

Loteamento Charlotte até o ponto P258 de coordenadas 27º02’04,89” e 49º36’01,10”; deste ponto 

segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Garlini até o ponto P259 de coordenadas 

27º02’02,27” e 49º36’01,13”; deste ponto segue pelo limite do imóvel contornando o Loteamento Eick 

até o ponto P260 de coordenadas 27º02’02,25” e 49º36’08,35”; deste ponto segue pelo limite do 

imóvel contornando o Loteamento Eick até o ponto P261 de coordenadas 27º01’57,47” e 

49º36’08,39”;  deste ponto segue por uma linha reta e imaginária até o ponto P262 de coordenadas 

27º01’57,52” e 49º35’50,42”; deste ponto segue paralelamente ao eixo da Rua Rudolfo Haertel a uma 

distância de 150,00 metros na lateral esquerda até o ponto P263 de coordenadas 27º00’07,62” e 

49º36’58,77”; deste ponto segue pelo eixo do Ribeirão Gonçalves  e limite do município até o ponto 

P264 de coordenadas 27º01’14,52” e 49º38’29,76”; deste ponto segue pelo eixo do Rio Hercílio e 

limite do município até o ponto P265 de coordenadas 27º02’25,62” e 49º35’36,04”; deste ponto segue 

por uma linha reta e imaginária até o ponto P266 de coordenadas 27º02’25,25” e 49º35’50,13”; deste 

ponto segue pelo eixo do Rio Krauel até o ponto P267 de coordenadas 27º02’48,89” e 49º35’22,87”; 

deste ponto segue pelo eixo do Rio Hercílio e limite do município até o ponto P01 de coordenadas 

27º02’49,35” e 49º35’22,41”; 
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