
PARECER	 1 o Fura:sc.-1Mo
PARECE	 0957/94	 A COM I SS 4 b-, ---1:)-W----F• --.:.
L. ± "1"- I CA URBANA ,	 METRO ROL_ I TANIA E
ME I O AMO I ENTE SOBRE O PiRoa -r- o o
L_ E I M.-='-. 2 O / 9 .4

1

Folha n.o	 	 do Proc.
N o (9,_3  O 	 de 19 5_2

Visa o presente Projeto de Lei n2 230/94, de autoria do
Nobre Vereador Dalmo Pessoa, dispor sobre a demarcação pelos pos-
tos de serviços e de abastecimento de combustíveis, de faixa para
a passagem de pedestres.

De acordo com a propoSitura as calçadas limítrofes dos
postos de serviços e abastecimento de combustíveis que servem de
acesso a veículos automotores deverão ser demarcadas em toda sua
extensão, por faixas transversais de cores amarela e branca, de

1110' 	 1,50 m de comprimento por 0,20 cm de largura.

A Justificativa apresentada declara que se tem privile-
giado os automóveis em detrimento dos pedestres.

A Comissão de Constituição e Justiça analisando a propo-
situra entendeu por sua legalidade, no entanto apresentou um Subs-
titutivo visando adaptá-la à melhor técnica legislativa.

Desse modo alterou o caput do Projeto de Lei tornando
obrigatória a demarCação, por parte dos postos de serviços e de
abastecimento de combustíveis, de faixa para passagem de pedestres
nas calçadas,

No artigo 12 repetiu o anteriormente disposto no Projeto
apresentado que define que a demarcação das faixas deverá ser em
toda extensão das calçadas limítrofes dos mencionados :postos, no
entanto suprimiu a parte que definia as cores (amarela e branca) e
as medidas (comprimento e largura) déixandó, assim entendemos, es-
ses detalhes para a regulamentação que será elaborada pelo Execu-
tivo.

Esta Comissão analisando a propositura verificou que no
artigo 12 o texto-referente\à medida da largura das faixas trans-
versais foi datilografado equivocadamente como 0,20 cm quando de-
veria ter sido: 0,20 m, no entanto a Comissão de Constituição e
Justiça ao apresentar o substitutivo não incluiu as medidas ( com-
primento e largura) das referidas faixas.

Esta Comissão, é favorável à matéria, tendo em vista que
trata-se de uma medida que vem de encontro à necessidade de ampa-
rar-se os pedestres; tão esquecido numa cidade altamente motoriza-
da, onde os motoristas não respeitam nem aqueles que andam nas
calçadas, esquecendo que, antes de serem motoristas, são também
pedestres.



Somos, portanto, -Favorável ao substituti
de Constituição e Justiça.
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Este é o nosso parecer.

Sala da Comissão de Politica Urbana, Metropolitana e
Meio Ambiente em
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