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Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé - MT 
 

                            O vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 

ouvido o Plenário, Indica ao Senhor Rogers Jarbas Presidente do DETRAN - MT, com copia a 

Secretária Municipal de Educação Maria Rosa Rondon Monge dos Santos. a viabilidade de 
viabilizar parceria Detran/Prefeitura Municipal com objetivo de proferir palestra sobre educação 
no trânsito nas Escolas Públicas Estadual, Municipal, situadas na cidade de Poconé-MT; 
abordando assuntos diversos sobre a Educação no trânsito e sobre o Código de Trânsito 
Brasileiro, a partir do ano letivo de 2016. 
                      Educação no trânsito não é um assunto exclusivo dos adultos. Mesmo a alguns 
anos de distância de assumir um volante, as crianças, os jovens podem e devem começar a 

entender o vaivém dos veículos nas ruas, com todas as regras e os problemas que o cercam. 
Afinal, elas participam tanto quanto seus pais de toda a problemática do trânsito e deve começar 
o quanto antes a serem preparadas para enfrentá-la. 

                      Algumas escolas, por conta própria, já orientam os seus alunos, ensinando alguns 
procedimentos que devem ser observados nas ruas e ajudando-os a conhecer a sinalização. Mas 
ainda há muitos a ser feito. 

                       Os problemas enfrentados no dia-a-dia por motoristas e pedestres também 
poderão ser esclarecidos pelos seus filhos através dos ensinamentos que receberão através desta 
palestra, os ensinamentos recebidos irão contribuir para que os motoristas do futuro tenham 
condições de tornar o trânsito mais civilizado. 

                        No caso de Poconé, que não têm sistema de transporte de massas, onde a maior 
parte das pessoas anda a pé, bicicletas, charretes e o número de veículos nas ruas já e grande, 
este ensinamento vai melhorar a convivência no trânsito e ajudar a educar as crianças, jovens, 
adultos para as regras de convivência, não só no trânsito, como na vida. 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 04 de setembro de 2015. 
 

                   Vereador Gonçalo Curado “Gonçalito”, do PR.                      
 


