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vertical e horizontal, principalmente a faixa de
pedestre, do entorno da Escola Estadual
Afonso Arinas, no bairro Comercial.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base nos termos regimentais,
que, ouvido o Douto Plenário, seja encaminhada a presente sugestão à
Superintendência de Trânsito e Transportes de Santana - STTRANS para a
recuperação e revitaüzação da sinalização vertical e norizcntat, principalmente
a faixa de pedestre, do entorno da Escola Estadual Afonso Arinos, no bairro
Comercial.

JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual Afonso Annos é uma importante escola do
bairro Comercial, e, por tal motivo, recebe diariamente grande número de
alunos, o que justifica o fluxo intenso de pedestres nos horários de entrada e
saída.

Entretanto, na contramão desta necessidade, as ruas do entorno
da escola encontram-se sem. as devidas sinalizações ou pelo menos em
péssimo estado, o que vem colocando em risco tanto os alunos como os
demais pedestres e motoristas que utilizam a via.

Sabe-se que nesses focais não basta apenas a faixa de pedestre
para disciplinar a travessia, mas também um conjunto de sinalizações que
antecipam este disciplinamento, e justamente por este motivo que esta
proposição tem como objetivo sugerir que seja feita a recuperação e
revitalização da sinalização local.

Em face de todo exposto, é que pedimos aos Nobres Pares apoio,
no sentido de aprovar esta proposição.

Palácio Deputado Nelson Salomão, em 31 de outubro de 2018.
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