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Projeto de Lei nº. 084/2018 
 
 
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SEBERI A REGISTRAR 
VIA PÚBLICA COM METRAGEM PRÓPRIA EM FACE 
DO INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

Art. 1º  Fica o Município de Seberi autorizado a proceder os registros internos e em outros 
órgãos da Rua Ivo Reinaldo Follman com a seguinte metragem: 

a) Largura mínima da rua: 12m (doze metros); 
b) Largura mínima da faixa carroçável: 9m (nove metros); 
c) Largura mínima de passeio: 1.5m (um vírgula cinco metros); 

 
Art. 2º  Fica o Município de Seberi autorizado a aprovar eventuais loteamentos nas 
redondezas da Rua Ivo Reinaldo Follman, desde que considerados com a metragem estipulada 
no artigo anterior para esta rua em específico. 
 
Art. 3º Os instrumentos públicos e/ou particulares necessários à formalização da presente lei 
serão realizados em momento oportuno ou regulamentados via Decreto. 
 
Art. 4º Eventuais despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 
 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação aplicando seus efeitos apenas para 
a Rua Ivo Reinaldo Follman, mantidas as disposições da Lei Municipal nº 3.479, de 21 de 
novembro de 2012, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município 
de Seberi-RS, para as demais vias municipais. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
 
SEBERI/RS 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 
                                                                         CLEITON BONADIMAN 
                                                                                         PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 
PROJETO DE LEI Nº 084/2018 

 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, 
para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que AUTORIZA O 
MUNICÍPIO DE SEBERI A REGISTRAR VIA PÚBLICA COM METRAGEM PRÓPRIA EM FACE DO 
INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
A lei municipal nº 3.479/2012, que dispõe sobre o parcelamento de solo 

urbano no município de Seberi, assim prescreve: 
 

Art. 6º Os loteamentos deverão atender os seguintes requisitos: 
[...] 
VI - os projetos de loteamentos deverão obedecer as seguintes 
dimensões MÍNIMAS, salvo quando determinados pelo interesse público 
e analise técnica. 
a) Largura mínima da rua: 12m (doze metros); 
b) Largura mínima da faixa carroçável: 8m (oito metros); 
c) Largura mínima de passeio: 2.0m (dois metros); 

 
Como é possível observar, a largura mínima da rua deve ser de 12 metros, 

ao passo que a faixa carroçável e o passeio devem ter 8m e 2m de largura, respectivamente 
(rua de 8m, passeio de um lado de 2m e passeio de 2m de outro lado, totalizando 12 metros). 

 
O que se pretende com este projeto de lei, pois, não é reduzir a largura 

mínima da rua (que é de 12m de largura), mas sim registribuir a largura da faixa carroçável e 
do passeio, de modo que o interesse público seja melhor atendido. 

 
É de conhecimento dos nobres Edis que na Rua Ivo Reinaldo Follman há 

um grande fluxo de veículos de grande porte, tal como ônibus e outros, de tal sorte que a 
metragem de 8m de área carroçável não atende aos interesses da população que se utiliza de 
tal via, sendo necessário o deferimento de registro, para tal via pública, de área carroçável 
mínima de 9 metros de largura. 
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Por outro lado, necessária a redução da largura do passeio de 2 metros 
para 1,5 metros, de tal modo que a área alargada (faixa carroçável) seja compensada com a 
redução do passeio (1,5m para cada lado), mantendo-se a largura original de 12 metros. 

 
Não obstante, a própria lei municipal nº 3.479/2012, ao utilizar a 

expressão “os projetos de loteamentos deverão obedecer as seguintes dimensões MÍNIMAS, 
salvo quando determinados pelo interesse público” (art. 6º, IV), permite que, dadas 
determinadas circunstâncias que atendam aos interesses da comunidade local, especialmente 
pela minoração de riscos de acidentes e atropelamentos, resta demonstrado o interesse 
público e, por via de consequência, a regra geral pode admitir exceções devidamente 
fundamentadas. 

 
Mister destacar, também, que na Rua Ivo Reinaldo Follman está sediada 

a Escola Municipal Dra. Ada Hemielewski, sendo que a segurança das crianças está em risco 
ante o fluxo elevado de veículos de grande porte e a largura da via que não comporta o espaço 
necessário. 

 
Essas são as razões, senhor Presidente, pelas quais encaminho o Projeto 

sob comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, solicitando, desde já, que os ilustres 
membros do Poder Legislativo aprovem a presente proposição, colocando-me ao inteiro 
dispor dessa Casa Legislativa, para quaisquer esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

CLEITON BONADIMANN 
PREFEITO MUNICIPAL  


