ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 010/2014
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita à Secretaria de Educação que realize palestras educativas sobre
mobilidade urbana enfatizando a questão do trânsito, como também incentive os
alunos através de projetos educativos dentro e fora da sala de aula para que os
alunos e a escola sejam agentes multiplicadores.

Sra. Presidente:

Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo
providenciar junto a Secretaria de Educação que realize palestras educativas sobre
mobilidade urbana enfatizando a questão do trânsito, como também incentive os
alunos através de projetos educativos dentro e fora da sala de aula para que os
alunos e a escola sejam agentes multiplicadores.
Sabendo do importante papel transformador da sociedade que a Escola e a
Educação possuem, nos últimos anos, dentro das Políticas Educacionais o
“trânsito” tem sido abordado como um tema transversal para colaborar na
formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis, refletindo assim na
solução desses problemas.
Mediante várias discussões nas Reuniões do COMSEA, como também nas redes
sociais, esse tema tem sido bastante abordado pelas pessoas que se sentem
incomodadas com a atual situação do trânsito no município de Areia. Diante do
exposto esse “Projeto Trânsito na Escola”, seguindo diversos exemplos positivos
existentes em todo país, que trata da inclusão desse tema nas práticas educativas
das Escolas de nosso município, servindo como um canal de informações e
formação para as nossas crianças e adolescentes.
Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de Vereadores desde já
agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a sensibilidade do Sr. Prefeito.
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