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Senhor Presidente: 

O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa solicite ao 

Executivo que execute atividades referentes a Lei nº 6146, de 28 de dezembro de 2018, 

que Institui o Mês de Maio, o mês de prevenção de acidente de trânsito no Município de Osório -

RS. 

Atividades Sugeridas:  

I –  Divulgação e prevenção quanto acidentes de trânsito;  

II – Ações de atividades educativas e de orientação profissional nesta 

área, valorizando a conscientização da população de maneira a prevenir 

acidentes de trânsito;  

III – Orientações organizadas por todos os órgãos envolvidos diretamente 

ou indiretamente com o tema em questão, para os servidores públicos, 

estudantes de escolas municipais, estaduais e profissionais da iniciativa 

privada, bem como, a participação de parentes de vitimas de acidente de 

trânsito que queiram participar das ações; 

IV–  Realização de atividades de campanha de rua;  

V - Resgatar a consciência da prevenção como método de redução do 

número de acidentes de trânsito em nosso Município. 
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Justificativa: 

A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e, mais do que 

chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de feridos no trânsito e abordar toda a 

amplitude que o tema exige, nas mais diferentes esferas.  

Tem o objetivo de estimular e promover atividades voltadas à 

conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e avaliação de riscos sobre o 

comportamento de cada cidadão, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito. 

 

Sala das Sessões em, 08 de abril de 2019. 

 

 

Charlon Diego Müller 
Vereador do MDB 

 


