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EMENTA: Dispoe sobre a colocayao de faixas para
pedestres em frente de todas as Instituiyoes de Ensino
localizadas no Municipio de Carazinho e da outras
providencias.

Art. 1°- Fica 0 Executivo Municipal autorizado a colocar faixas de
pedestres em frente de todas as Instituiyoes de Ensino localizadas em Carazinho e a
instalar redutor de velocidade, desde que a reduyao de velocidade se tome imperativa.

Art. 2° - As faixas de pedestres deverao estar a uma distancia de no
maximo 10 (dez) metros do portao de entrada principal da Instituiyao de Ensino.

Art. 30 - 0 Departamento Municipal de Transito sera responsavel pela
fiscalizayao e 'aplicayao de multas e penalidades aos condutores de veiculos, em caso
de infrayao ao transito nestes locais.

Art. 40 - A Prefeitura Municipal de Carazinho devera fazer uma
campanha educativa no sentido de informar a populayao sobre a importancia das
sinalizayoes previstas em lei.

Paragrafo unico. Nao serao admitidos dispositivos diferentes daqueles
previstos pela legislayao de transito vigente.

JUSTIFICATIVA: 0 Projeto de Lei proposto tem como principal objetivo defender a
seguranya e a vida dos alunos de nossas instituiyoes de ensino, sobretudo das
crianyas, que muitas vezes, na ansiedade de chegar em casa, acabam sendo
vitimadas por um transito que em horarios de pico, tambem apresenta condutores com
pressa e que prestam pouca atenyao ao movimento de pedestres.



A colocagao de faixas de pedestres em frente ou proximo as instituigoes
de ensino do Municipio, deverao estar a uma distancia de no maximo 10 (dez) metros
do portao de entrada principal da escola.

Nao podemos medir esforgos no sentido de proteger a vida, estimular a
educagao no transito e possibilitar 0 acesso a escola e 0 retorno ao lar, sem os
lamentaveis acidentes e constantes riscos a que estao expostas diariamente.


