
PROJETO DE LEI Nº 034/2019 DE 18 DE JUNHO DE 2019 
 

 

Institui a semana municipal do trânsito. 

 

 

                         CLÓVIS ALBERTO MONTAGNER, Prefeito Municipal de Faxinal do Sotur-

no, Estado do Rio Grande do Sul, 

                          FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica instituído no calendário oficial do Munícipio, a Semana Municipal do Trânsito a ser 

realizada no mês de setembro entre os dias de 18 a 25 de setembro. 

Art. 2º- A Semana Municipal de Trânsito, que englobará as atividades previstas na Semana Naci-

onal de Trânsito, orientará suas ações e atividades com os seguintes princípios e finalidades: 

I - melhorar as condições do trânsito no Município de Faxinal do Soturno através da educação e 

conscientização da população; 

II - realização de simpósios, conferências, palestras, exposições e atividades que chamem a aten-

ção da comunidade quanto à necessidade da segurança, ética e cidadania no trânsito; 

III - conscientizar a comunidade sobre os problemas do tráfego e sobre a sua responsabilidade 

para a melhoria da segurança do sistema; 

IV - orientar a comunidade escolar, fornecendo-lhe conhecimentos básicos sobre a sinalização, 

circulação de veículos e movimentação de pedestres; 

V - estabelecer campanhas esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em 

casos de acidentes de trânsito; 

Art. 3º- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamen-

tárias próprias. 



Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa: 

 

Senhores Vereadores (as), 

 

Atendendo a um pedido do Ministério Público de Faxinal do Soturno, estamos en-

caminhando o presente projeto, que visa a criação da “Semana do Trânsito”, com o objetivo de 

conscientizar a população em geral a respeito da segurança no trânsito. 

Certos de sua compreensão, contamos com a colaboração nos nobres Edis para 

análise e aprovação do projeto. 

                                                                                                  Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 


