
D E C R E T O  Nº  1 0 2 4 
 

Dispõe sobre a regulamentação do trânsito nas 
áreas de escolas do Município e dá outras 
providências. 

 
  O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná no uso de suas atribuições, 

Legais e as constantes do art. 70, da Lei Orgânica do Município e considerando, ainda, as 
resoluções do DENATRAN,  do COMTRAN e as constantes no Código Nacional de Transito; 

 
DECRETA: 

 
Art.1º Fica determinado que a Rua Marechal Floriano Peixoto será mão única, no 

trecho compreendido entre a Rua Afonso Pena e a Rua Nilo Peçanha neste mesmo sentido, ficando 
proibido ainda o estacionamento do lado direito neste sentido a partir do inicio do muro do Colégio 
Estadual. 

 
Art. 2º A Rua Getulio Vargas, será  mão única, no trecho compreendido entre a 

Rua Epitácio Pessoa  e a Rua Waschington Luiz, neste mesmo sentido, ficando proibido ainda o 
estacionamento do lado direito sentido  Rua Waschington Luiz. 

 
Art. 3º O estacionamento dos trechos das Ruas, acima citadas, será na diagonal 

(45 graus) e em cada quarteirão constará espaço destinado para estacionamento de motocicletas. 
 

Parágrafo único – A localização do estacionamento de motocicletas, referido no 
“caput” deste artigo será a seguinte: 
 

I- Rua Marechal Floriano, dois pontos lado direito sentido da Rua, próxima às 
esquinas: 

II- Rua Getulio Vargas, um ponto lado direito em frente à Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE de Renascença, sentido da Rua. 
    

Art.4º O Poder Público, através de seu órgão competente, providenciará a 
colocação de placas indicativas na forma do presente Decreto. 

 
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 29 de abril de 2008. 
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Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 
________________________ 
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Dir. Depto de Adm. e Planejamento 


