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DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE 
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO COMO 
ATIVIDADE EXTRACURRICULAR NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE POCONÉ - MT. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato 

Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte Lei: 
 

 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizada a incluir como 

atividade extracurricular nas escolas da Rede Municipal de Ensino do município de 

Poconé, aulas de educação para o trânsito. 
 

Parágrafo único – A atividade aludida no caput deste artigo, terá 

caráter interdisciplinar e versará sobre a educação para o trânsito. 
 

Art. 2º As aulas de Educação para o Trânsito serão ministradas 
pelos professores, convidados ligados ao setor de trânsito da União, Estado e Município. 

. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar os convênios e 
contratos necessários com os órgãos públicos visando a execução das disposições 

contidas nesta lei. 
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Art. 4º Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura a implantação e execução da presente lei. 

 
Art. 5º Esta lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 

90(noventa) dias, contados da sua publicação. 

 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Justificativa:  

 

O presente projeto de lei tem como objetivo principal, desenvolver 

conhecimentos e fomentar atitudes positivas dos alunos no transito, e fazer cumprir o 
Art. 76 do Código de Transito Brasileiro que determina a promoção do Ensino de Transito 
nas Escolas da Rede Municipal de Educação, por meio de planejamento e ações 

ordenadas entre os órgãos de transito da União, Estados e Municípios.  
 

Tal iniciativa é de total importância para educação no transito, 
fundamental para vida de cada um de nós  e para a comunidade. O transito demanda a 
contribuição conjunta e para conduta melhores precisamos ensinar o que é correto por 

meio da educação de crianças e jovens. 
 
Diante do exposto, solicito apoio dos pares desta Casa, para 

promovermos a disseminação do conhecimento na área, contribuindo para formação de 
cidadãos conscientes, através desta medida preventiva contra a violência no transito,   

 
  

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 30 de setembro de 2015. 

 

 

 

Vereador Gonçalo Curado “Gonçalito”, do PR. 


