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:sr. I"reSlaente,

:srs. vereaaores:

EMENTA: Determina a implantação de faixa elevada para travessia de
pedestres em trente as escolas, no munlciplo de Carazlnho.

Art. 1Q E obrigatória à implantação de faixa elevada, na altura da calçada, para a travessia de
pedestres nas vias publicas, em frente a todas as escolas, MUniCIpaiS, ~staduaIS, I-'artlculares e de
Educação Infantil localizadas no municipio de Cafazinho.

Art. 2° A faixa elevada deve ter a superfície plana com largura de no mínimo 4,OOm; altura deve ser
feita a concordância entre o nível da faixa e o das calçadas e dever ser pintada com cores que
destaque a atençao.

Art. ;jV esta lei entra em vigor na data de sua publlcaçâo.

JUSTIFICATIVA: A faIXa elevada e uma lombada com a largura da faixa de pedestre, utilIZada para
a traveSSia, e que pOSsibilita a clrculaçao em nivel entre calçadas opostas, pode estar localIzada
próx imo das esquinas ou no meio das quadras. deve ser nivelada, sem interromper a passagem de
aguas pluviais, sua fInalIdade é permitir que o pedestre nao necessite mudar o nivel que se
encontra, o que facilita a mobilidade de pessoas com restrições fisicas, crianças e idosos,
cadelrantes pOIS ao Invés de terem que descer ao nivel da pista e depoIs retornar ao da calçada Já
estarão no mesmo nível, e os veiculas se verem obrigados a diminuir a velocidade pelo obstáculo
que é colocado a sua trente. I sndo em vista que o transito da nossa cidade esta cada vez mais
intenso, principalmente nos hora fios de entrada e saída dos alunos nas escolas peta parte da
manha e a tarde com grande clrculaçao de veiculas em frente as escolas.
Este projeto preve então que sejam implantadas as faixas elevadas em frente ao portão das
escolas ou próxImo em local teCnlcamente adequado, vIsando princIpalmente a segurança de paIS,
alunos e usuanos das escolas.

t;ala Antonio Llbono I:lervlan, em 1U/U4/lUl/.

Gian Pedroso - PSB
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