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A presente proposta senhores e senhoras vereadores, senhores e senhoras 
munícipes tem por finalidade instituir e reeducar os educandos dentro da escola 
com princípios elementares e fundamentais de educação e civilidade que os jovens 
precisam de ter, para quando atingirem a idade adulta sejam pessoas mais sociais 
e educadas.  
Resgatando aspectos de moral e cívica para as nossas crianças resgatamos a 
identidade que ao longo do tempo nos parece que foi se perdendo. Hoje em dia 
vemos quase que diariamente, filhos desrespeitando pais, alunos agredindo 
professores nas salas de aula, desrespeitando diretores e coordenadores da escola, 
com ameaças de morte, não raras as vezes com lesões corporais físicas nos 
professores, apenas porque o educador o repreendeu em sala de aula. Isso não é 
concebível, não deve prosseguir e essa não é o tipo ou modelo de sociedade que 
nos legisladores prevemos para o futuro e assim não podemos acompanhar esses 
fatos na mídia e seguir silentes devemos nos manifestar e apresentar medidas e 
iniciativa que promovam a educação, que promovam o respeito ao pai, a mãe, 
ao(à) professor(a), ao mais velho e assim cultivaremos uma sociedade 
respeitadora.  
Ademais a proposta visa lutar contra outros males que assolam a vida cotidiana dos 
jovens como o cigarro, e a propositura traz consigo nessa reeducação cívica 
aspectos publicitários indicando aos jovens que não fumem, não usem drogas, não 
consumam bebidas alcoólicas.  
Outra temática atual que a iniciativa contempla esta correlato ao bullying o que 
envolve também ofensas raciais e discriminatórias.  
Por fim no intento de proteger o jovem também anotamos questões sociais como 
orientação aos educandos para que não aceitem caronas de pessoas desconhecidas, 
não descreva e nem pontue a estranhos informações e fotos pessoais nas redes 
sociais da internet.  
Acreditamos que a presente proposta visa educar os jovens com uma linguagem 
própria deles conscientizando e orientando para que tomem a melhor decisão e que 
seja pelo seu bem estar.  
Assim contamos com o apoio dos nobres pares na presente iniciativa apresentada.  
 


