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PROPOSIÇÕES: 02                           Bom Retiro do Sul, 22 de outubro de 2019. 

Vereador: ADILSON EVANDRO MARTINS  
 

12/2019 INDICAÇÃO:  
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com a Senhora 
Secretária Municipal de Educação e Cultua, ouvido o Plenário, façam a inclusão 
da Educação Ética, Cidadania e Trânsito em meio às disciplinas curriculares do 
ensino fundamental e médio das escolas da rede pública do município. 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  

I – Conscientizar crianças e adolescentes sobre a responsabilidade social da Ética 

Cidadania e trânsito; 

II – Reduzir as ocorrências relativas a acidentes e violência no trânsito; 

III – Educar os futuros condutores com princípios de ética e cidadania. 

Com a aprovação desta indicação, transformando-a em Lei a disciplina terá que 

ter como conteúdo programático: 

I – Material pedagógico contendo o Código de Trânsito Brasileiro editado em linguagem 

adequada à faixa etária a que se destina; 

II – Aulas expositivas de ética e cidadania com apresentação de dados estatísticos sobre 

trânsito, ministradas por professores habilitados, conforme regulamento; 

III – Aulas práticas, dentro e fora da escola. 

Eu, Adilson Evandro Martins, usei as atuais estatísticas que apontam a falta de 

responsabilidade dos condutores e a crescente violência no trânsito, para que o 

Executivo esteja sensível e transforme esta indicação em Lei Municipal. 

"Entendemos que se faz necessária educação de base com vista à formação dos 
futuros condutores, de modo a promover valores de ética, cidadania e 
consciência social, desde que tenham idade". 
 

Contando com o apoio dos meus pares para aprovação deste pleito, 
antecipadamente agradecemos. 
 

                                                      Atenciosamente, 
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