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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO EM DISCIPLINA CURRICULAR DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEÚDOS E ATIVIDADES RELATIVAS
A NOÇÕES BÁSICAS E A EDUCAÇÃO NO TRANSITO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art.1º - Fica incluído em disciplina curricular da rede municipal de ensino, no bloco de 1ª a 9ª séries,
matéria que verse sobre noções básicas e educação no TRÂNSITO visando esclarecer e
conscientizar a classe estudantil do ensino fundamental, acerca da importância dos benefícios,
direitos e deveres da proposta em questão.

§ 1º - Para efeito de implementação do que trata o caput deste artigo, caberá a Secretaria Municipal
de Educação e os órgãos competentes no setor, promoverem, conjuntamente, treinamento e
qualificação sobre noções básicas referentes ao assunto, para professores da rede municipal de
ensino que ministrem aulas aos alunos de 1ª a 9ª séries do ensino fundamental.

§ 2º - A coordenação gera sobre a presente proposta de Lei, ficará sob a responsabilidade do
Departamento Municipal de Transito, com parceria dos demais órgãos congêneres, que criarão
dispositivos legais no sentido de sua melhor aplicação. 

Art.2º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com entidades representativas da
sociedade civil, bem como órgãos Estaduais e Federais para o real cumprimento desta Lei.

Art. 3º: As despesas com execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementares se necessário.

Art. 4º: - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
			
              

JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A presente propositura tem a finalidade de formar e preparar cidadãos, para uma ampla
conscientização sobre Educação no Trânsito.
Lamentavelmente a imprensa reporta diariamente noticias sobre acidentes de transito, sejam eles
ocasionados por imprudência, imperícia ou negligência na maioria das vezes acrescidas pelo
consumo de álcool, má conservação dos veículos e diversas outras causas.



É alarmante o índice de acidentes ocorridos em nosso Município o que se pode considerar como
um problema de saúde pública.
As autoridades têm se esforçado para diminuir esses índices, mas tem tido pouca eficácia para
mudar esse quadro e vem perdendo esta batalha para os motoristas e motociclistas que não
respeitam as leis de transito.
A maneira mais eficaz de lidar com esta situação é a educação, é criar no individuo uma cultura de
respeito às leis de transito, dando-lhes as informações necessárias sobre os cuidados ao volante,
respeito com os pedestres, observação dos sinais de transito, criando assim uma geração mais
bem preparada.
O Código Nacional de Trânsito prevê a disciplina de Educação para o Trânsito nas escolas,
portanto a partir do presente pretendemos regulamentar a sua implantação, o que com certeza será
o inicio de uma geração mais preparada, vislumbrando assim um convívio pacífico entre condutores
e pedestres.
Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação do presente
Projeto de Lei.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/03/2012.

Eugenio Leonardo Vieira Grandó - PTB
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