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PARECER Nº 012/2014 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0119/2013.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni (PV), dispõe 
sobre aspectos da política municipal de educação no trânsito, especialmente por 
meio de aulas teóricas e de práticas simuladas nas escolas integrantes da Rede 
Pública Municipal, e dá outras providências.  
De acordo com a propositura, o Poder Público, em sua política educacional para o 
ensino fundamental e médio, promoverá a temática “Educação no Trânsito”, que 
terá como foco, entre outras, as seguintes abordagens e ações:  
I — inserir no projeto político pedagógico das unidades educacionais as informações 
basilares dos direitos e deveres no trânsito;  
Il — difundir junto aos estudantes dessas escolas noções sobre a importância da 
adoção de atitudes polidas vislumbrando a redução de acidentes de trânsito, de 
poluição sonora, entre outros infortúnios;  
III — estimular os responsáveis pelas escolas a solicitarem palestras dos Centros 
de Educação no Trânsito da Administração Pública e/ou conveniados, bem como a 
promoverem visitas dos alunos aos mencionados Centros de Educação no Trânsito;  
IV — envidar esforços para realizar eventos em dias nos quais toda a comunidade 
escolar, especialmente pais e os estudantes, poderão participar de aulas práticas 
simuladas sobre a temática “Educação no Trânsito”;  
V - promover eventos culturais na semana do dia 25 de setembro, “Dia Nacional do 
Trânsito”, como concursos literários, abrangendo poesias, crônicas e contos, que 
tenham como tema a “Educação no Trânsito”.  
As instituições da sociedade civil organizada e entidades públicas, das três esferas 
de governo, poderão contribuir com sugestões, informações e recursos humanos e 
materiais para viabilizar a consecução dos objetivos do projeto, através da 
celebração de acordos, convênios e parcerias com o Poder Público Municipal.  
Depreende-se da justificativa do autor que o projeto de lei pretende que a temática 
“Educação no Trânsito” seja efetivamente integrada ao currículo dos ensinos 
fundamental e médio, obedecendo assim, o que preconiza o artigo 23, inciso XII, 
da nossa Magna Carta, assim como o artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro.  
Pondera que o objetivo dessa propositura traduz um diferencial em relação a outras 
iniciativas, haja vista que o aprendizado também ocorrerá de forma prática, 
envolvendo toda a comunidade escolar.  
O autor destaca ainda que a educação de modo geral, inclusive para o trânsito, 
mostra-se mais eficiente quando o cidadão é preparado desde tenra idade.  
Em face do exposto e considerando que a propositura promove a cidadania e a 
educação no trânsito, contribuindo para melhoria da qualidade de vida do cidadão 
paulistano, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, 
Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação do projeto.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 05/02/14  
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