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LEI r.'lUNICIPAl N° 7.543 DE 18 DE JUNHO DE 2012.

VEREADOR ERlEI VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Poder legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu
Presidente, de acordo com o !l 5°, do Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte
Lei:

EMENTA: Dispõe sobre a inclusâo em
disciplina curricular da rede municipal de
ensino, conteúdos e atividades relativas a
noções básicas e a educaçâo no trânsito, e
dá outras providências.

AUTOR: Eugenio Grandó

Art. 10 - Fica incluido em disciplina curricular da rede municipal de ensino, no
bloco de 1" a 9" séries, matéria que verse sobre noções básicas e educaçâo no TRÂNSITO
visando esclarecer e consc;ientizar a classe estudantil do ensino fundamental, acerca da
importância dos beneficios, direitos e deveres da proposta em questâo.

li 1° - Para efeito de implementaçâo do que trata o caput deste artigo, caberá a
Secretaria Municipal de Educação e os órgâos 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 1" a 9" séries do
ensino fundamental.

li 2° - 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.2° - 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. 3° - As despesas com execução desta Lei correrâo por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementares se necessário.,

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu.blicaçâo.

Sala das Reuniões Antônio Libório Berwig, em 18 de junho de 2012.
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