
 

INDICAÇÃO 019/2022 

 
Excelentíssimo Senhor 

Eduardo Pires Ferreira 
Presidente da Câmara Municipal de Piên/Pr. 

 
Senhor Presidente 

 
O vereador que subscreve a presente indicação vem, por meio 

desta, solicitar a Vossa Senhoria que, caso os nobres colegas aprovem a 
presente indicação, que a mesma seja encaminhada para a Secretária de 

Educação, na pessoa da digníssima Sra. Clarice de Fátima Fragoso, para 
estudarem a possibilidade de, junto com os diretores das escolas da rede 

municipal de ensino, discutir e implementar novo protocolo para a saída 
de alunos, com monitores munidos de placas de PARE, em frente ao 
portão e junto as faixas de pedestres, para orientar o transito e proteger 

as crianças, principalmente nas escolas localizadas em local com 
grande fluxo de carros, como é o caso da escola Marciano de Carvalho. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
As entradas e saídas de alunos são os momentos de maior 

aglomeração de pessoas, com efeito direto no trânsito. 
Como estamos falando de crianças, trata-se de pessoas  que 

ainda não tem o preparo e a maturidade para cuidar de sua integridade física 
adequadamente. 

Não é raro vermos, na entrada e na saída das escolas, crianças 
atravessando a rua fora da faixa, sem olhar para os lados, correndo sérios 

riscos de serem atropeladas – aliás, como já ocorreu em nosso município. 
Assim, para cuidar da integridade de nossas crianças, 

principalmente nas escolas de grande fluxo de tráfego, como é o caso  da escola 

Marciano, por exemplo, faz-se necessário que a escola mude  seu protocolo nos 
horários de saída e de entrada, posicionando monitores, com placas na entrada 

do colégio e nas faixas de pedestre, para disciplinarem o trânsito, orientando e 
protegendo as crianças.  

Assim, por entender que tal indicação será de efetivo benefício 
da população, este vereador que subscreve, pugna pelo acolhimento por parte 

do Excelentíssimo Senhor Presidente desta casa, da mesa diretora e dos demais 
nobres edis. 

 
Sala das Sessões, 07 de março de 2022 

 
 

MANOEL VALDIR TABORDA 
VEREADOR 


