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JUSTIFICATIVA 
 
 

A presente propositura pretende revogar a Lei nº. 13.543, de 25 de março de 2003, que 
dispõe sobre a inclusão de estudos básicos sobre o trânsito, como conteúdo curricular, nas 
escolas municipais de 1 ° e 2° grau, uma vez que a aludida Lei nunca foi aplicada pelas 
unidades de ensino de nossa Municipalidade. 
 
Com efeito, mister se faz destacar que a Lei nº. 13.543/03, deixa de ser efetivamente 
observada, haja vista que em seu texto, restou assentado, que o Poder Executivo 
regulamentaria todas as peculiaridades. 
 
Nesse sentido, evidenciamos que o Decreto nº. 43.557, de 31 de julho de 2003, que 
regulamenta a Lei supra citada, precisamente no § 1 °, do artigo 2°, frisa que a temática 
será abordada de forma interdisciplinar, integrada ao projeto político pedagógico de cada 
Unidade Educacional. Outrossim, devemos elucidar que o desenvolvimento do ensino 
consistente em Educação no Trânsito restou prejudicado, por ter ficado a critério de cada 
Unidade de Ensino. 
 
Ao propósito, o projeto em análise objetiva que a temática "Educação no Trânsito", seja 
efetivamente integrada ao currículo das escolas de 1° e 2° grau, obedecendo assim, o que 
preconiza o artigo 23, inciso XII, da nossa Magna Carta. 
 
Somente a título de argumentação, vale lembrar que a educação de modo geral, inclusive 
para o trânsito, mostra-se mais eficiente quando o cidadão é preparado desde tenra idade. 
 
Além do mais, verdade seja que os acidentes de trânsito, causado pelo despreparo de 
pedestres e condutores, figuram como uma das maiores causas de morte e invalidez, 
principalmente, de jovens em idade produtiva. Desta forma, o Município não pode se omitir 
ante tal realidade, devendo dar sua contribuição através dos órgãos e mecanismos de que 
dispõe, juntando forças à sociedade. 
 
Daí a relevância e importância da presente iniciativa a qual, pela intenção que encerra e por 
seu objetivo humanitário, merece aprovação. Por ser medida de Justiça! 
 
Sala das Sessões, em 
 
Abou Anni 
Vereador PV                                           Toninho Paiva  
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