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LEI Nº 1.409, DE 02 DE MARÇO DE 2017. 
 

 Amplia e define o Perímetro Urbano da cidade de 
Nova Ramada/RS e dá outras providências. 

. 
 

O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar e definir o perímetro urbano da cidade de 

Nova Ramada, que passa a ter as seguintes delimitações: 
I - Parte de um ponto localizado na estrada saída para Esquina Bom Sucesso confrontando com a 

caixa d’água localizada ao lado da cerca de arame do lote onde está construído o galpão de máquinas de 
Juarez Strada (inclusive). Deste ponto por linha reta e seca até a cerca de arame do terreno da residência 
de José Hultgren (inclusive). Pela referida cerca até a margem esquerda da estrada que liga Pinhal a 
Barro Preto. Deste ponto segue pela margem esquerda da estrada Pinhal a Barro Preto até um ponto 50 
metros aquém da Rua C, atual Rua Valentin Rosa. Deste ponto por linha seca e paralela em 50 metros a 
Rua Valentin Rosa, até encontrar o alinhamento leste da antiga Rua B, atual Rua H, deste ponto segue 
rumo ao norte, pelo alinhamento da Rua H em 118,00 metros, com terras de João Pietzack, deste ponto 
segue rumo a leste em 137,00 metros, com terras de Anilda Guilda Hepfner, deste ponto segue rumo ao 
sul em 394,90 metros até encontrar-se com a margem esquerda da estrada para Barro Preto. Seguindo 
pela margem esquerda da estrada para Barro Preto até a rua sem denominação após a residência de Jorge 
Moca (exclusive). Por esta Rua e após pelo seu prolongamento de direção leste até a estrada saída para 
Esquina Umbú. Deste ponto em direção norte até a estrada ao lado do cemitério (exclusive). Por esta 
estrada em direção leste numa distância de 80 metros. Deste ponto em direção sul por linha seca paralela 
em 80 metros à estrada para Esquina Umbú até a estrada para a residência de Armindo Appel. Deste 
ponto por linha reta e seca até a Rua Ijuí na divisa da propriedade de sucessores de Edvino Räder 
(exclusive). Por esta até a Av. Brasil. Por esta em direção sul numa distância de 48 metros até um ponto 
em frente à caixa d´água. Deste ponto por linha reta e seca até a estrada saída para Ajuricaba num ponto 
138 metros aquém da estrada para a residência de Valmir Weich. Deste ponto segue pela estrada saída 
para Ajuricaba até a estrada para a residência de Valmir Weich. Deste ponto por linha reta e seca de 
direção nordeste até a estrada para Monte Alvão no marco 01. Deste ponto por linha reta e seca passando 
entre a Escola Dr Roberto Low (inclusive) e a residência de Darci Dallabrida (exclusive) até um ponto na 
rua sem denominação que confronta com a residência de Erico Eberhart (exclusive) junto ao poste de luz 
da Ceriluz. Deste ponto em linha reta pela referida rua sem denominação e após pelo seu prolongamento 
até a margem esquerda da estrada para o Pinhal passando ao lado da residência de Ilmo Nuglisch 
(inclusive). Segue pela margem esquerda da estrada para Pinhal até linha de divisa da residência de 
Valdir Paplowski (inclusive) e propriedade de Renildo Adorian (exclusive). Deste ponto pela divisa das 
terras de Renildo Adorian (exclusive) numa distância de 240m. Deste ponto numa linha reta e seca até a 
estrada para RS 155; ponto este confrontando com a cerca de arame da propriedade de Valdecir Bona 
(exclusive) distante em 90 metros da Rua Pinhal. Deste ponto pela cerca de arame de divisa da 
propriedade de Valdecir Bona (exclusive) e o posto de recebimento de soja da Cotrijuí (inclusive) até a 
cerca de arame do fundo do campo de futebol do Clube Pinhal. Deste ponto segue pela referida cerca até 
a estrada para Madeireira. Por esta em direção sul até a cerca de arame que serve de divisa da 
propriedade de Juarez De Marchi (exclusive). Deste ponto segue pela referida cerca de arame, paralela a 
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rua José Bonifácio até encontrar a Rua Gaspar Martins na divisa de lote de Lucilda Nogueira (inclusive). 
Deste ponto em linha reta e seca até a estrada para Esquina Bom Sucesso, ponto inicial e final desta 
delimitação, formado por uma área total de 1.034.099,51m2. 

Art. 2º Integram esta Lei, os seguintes anexos: 
I - Anexo I - Mapa Geral; 
II - Anexo II - Mapa Pinhal; 
III - Anexo III - Mapa da Sede Administrativa; e, 
IV - Anexo IV - Mapa Barro Preto. 
Art. 3º Revoga a Lei Municipal 355, de 05 de setembro de 2001. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 02 de Março 

de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito Municipal 

   
Registre-se e Publique-se: 
 
              Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 
 
 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
 Fone: (55) 3338-1018   Fax: (55) 3338-1052 

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br 

 
ANEXO III 
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ANEXO IV 

 


