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DECRETO nº 2606 de 08 de julho de 2019. 

 

Dispõe sobre o Calçamento da Rua Lajeado. 

 
Considerando que a pavimentação da Rua Lajeado é uma demanda antiga dos 
moradores, devido aos problemas que enfrentam com o intenso fluxo de veículos na 
via, como a poeira ou outros, como sinalização e segurança; 

Considerando que a Rua Lajeado é a principal via de acesso à Escola Estadual Darcy 
Peixoto da Silveira – CIEP e que há um grande fluxo de estudantes e veículos que 
trafegam por esta via; 

Considerando que o Município instituiu o Programa de Pavimentação de Vias Públicas 
com a participação dos moradores de maneira a atender o interesse público coletivo; 

Considerando que a Lei Municipal nº 1058/2008 que cria o Programa de 
Pavimentação de Vias Públicas estabelece no Art. 9º que “A presente Lei será 
regulamentada por Decreto, no que couber, quanto à sua efetiva implementação”; 

Considerando que o percentual de adesão por área dos moradores da Rua Lajeado ao 
Programa de Pavimentação de Vias Públicas atingiu 98,60% do total de área a ser 
pavimentada pelos moradores; 

Considerando a relevância do interesse público quanto do acesso à Escola e garantia 
de segurança e trafegabilidade; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Dispõe sobre o Calçamento da Rua Lajeado. 

Art. 2º Os interessados em promover a pavimentação da Rua Lajeado deverão custear 
as despesas de material a ser utilizado na pavimentação. 

Art. 3º Serão colocados, no mínimo, 02 quebra-molas em cada quadra com a devida 
sinalização.  

Art. 4º O passeio para os pedestres deverá ter o tamanho de 2,0 metros de largura. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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