


 

PROJETO  DE  LEI  N° 013/2022 

 
 

EMENTA: “INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

JARDINÓPOLIS A SEMANA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 
    SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTAMOS A CONSIDERAÇÃO  DA CASA  O  SEGUINTE:  
 

 

 Art. 1º Fica instituída, no calendário oficial do Município de Jardinópolis, a “Semana 

Municipal de Educação no Trânsito”, a ser comemorada, anualmente, entre os dias 19 e 25 

de setembro. 

  

 Art. 2º A Semana Municipal do Trânsito, instituída pelo art. 1º desta lei, que 

englobará atividades previstas na Semana Nacional do Trânsito, orientará suas ações e 

atividades com os seguintes princípios e finalidades: 

  

 I – melhorar as condições no trânsito do Município de Jardinópolis e no Distrito de 

Jurucê através de atividades de orientação e conscientização da população; 

  II – realização de simpósios, conferências, palestras, exposições e atividades que 

chamem a atenção da comunidade quanto à necessidade de segurança, ética e cidadania no 

trânsito; 

  III – conscientizar a comunidade sobre os problemas do tráfego e sobre sua 

responsabilidade para a melhoria da segurança do sistema; 

  IV – estabelecer campanhas esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros 

socorros em caso de acidentes de trânsito;  

  V – orientar a comunidade escolar, fornecendo-lhe conhecimentos básicos sobre a 

sinalização, circulação de veículos e movimentação de pedestres; 

 VI – campanhas e orientações de primeiros socorros em casos de acidentes; 

 VII – orientação da comunidade escolar, palestras, jogos, gincanas, sinalização de 

trânsito, circulação de veículo e movimentação de pedestres e ciclistas; e, 

 VIII – eventos e ações com a comunidades. 
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 Art. 3º Para viabilizar o disposto na presente lei, o Poder Executivo poderá firmar 

parcerias com outras instituições públicas ou privadas, comércio, DETRAN e desenvolver 

atividades como a minicidade de trânsito, mesmo que seja itinerante.  

 

 Art. 4º A presente Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, no que 

couber. 

  

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

  O projeto de lei tem como objetivo de instituir a Semana Municipal de 

Educação no Trânsito no Município. 

 A semana, que será realizada anualmente no mês de setembro, e deverá integrar o 

Calendário Oficial de Eventos do Município e englobará atividades previstas, como:  

▪ melhorar as condições no trânsito através de atividades de orientação e conscientização da 

população; 

▪ realizar simpósios, conferências, palestras, exposições e atividades que despertem a atenção da 

comunidade para a necessidade de segurança, ética e cidadania no trânsito; 

▪ conscientizar a comunidade acerca dos problemas do tráfego e sua responsabilidade para 

melhoria da segurança do sistema; 

▪ estabelecer campanhas que visam a esclarecer sobre condutas a serem seguidas nos primeiros 

socorros em caso de acidentes de trânsito; 

▪ orientar a comunidade escolar, oferecendo conhecimentos básicos sobre a sinalização, 

circulação de veículos e movimentação de pedestres. 

 O projeto é importante já que reforça o diálogo com a comunidade sobre problemas 

do trânsito e sobre a responsabilidade de cada um para que o trânsito seja melhor e mais 

seguro, bem como, a importância da conscientização para com a educação no trânsito na vida 

das nossas crianças.  

 Isto posto, contamos com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para aprovação 

do presente projeto. 

 

     Sala das Sessões, 07 de junho de 2022. 

 

 

 

    ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL 

           - Vereador Legislatura 2021-2024  - 
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