
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 7212
Em: 12/05/2014 - 14:30:12

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Inclui no Calendário Oficial do Município de Carazinho as
comemorações ao movimento internacional de conscientização para redução
de acidentes de trânsito. “MAIO AMARELO”

Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial do Município de Carazinho as comemorações ao
movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. “MAIO
AMARELO”

Art. 2º - Fica estabelecido o mês de Maio de cada ano para realização das festividades bem como
as campanhas  de conscientização para redução de acidentes de trânsito.
Art. 3º - As comemorações serão coordenadas, preferencialmente pela Prefeitura Municipal de
Carazinho, podendo outras entidades se engajarem aos eventos que serão promovidos.
 Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA:
Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com
isso, o mês de maio se tornou a referência mundial para o balanço das ações que o mundo inteiro
realiza. Em maio também é comemorada a Semana Mundial de Segurança ao Pedestre, que foi
lançada em 2013. Por isso, escolhemos o mês de maio para lançar esse
grande movimento.

O Movimento “MAIO AMARELO” nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo o mundo. O objetivo do movimento é uma
ação coordenada entre Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema
segurança viária e, mais do que chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortes,
feridos permanentes no trânsito no país e no mundo, mobilizar o seu envolvimento e também dos
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações, sociedade civil
organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema,
engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que o tema exige,
nas mais diferentes esferas.

A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em março de 2010, uma resolução definindo o
período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito". O documento
foi elaborado com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) que contabilizou,
em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente
50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas.
São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes no



mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de
idade, o segundo na faixa de 5 a 14 anos e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses
acidentes já representam um custo de US$ 518 bilhões por ano, ou um percentual entre 1% e 3%
do produto interno bruto de cada país.
Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020
(passando para a quinta maior causa) e 2,4 milhões, em 2030. Nesse período, entre 20 milhões e
50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano com traumatismos e ferimentos. A
intenção da ONU com a "Década de Ação para a Segurança no Trânsito" é poupar, por meio de
planos nacionais, regionais e mundial, cinco milhões de vidas até 2020.

O “MAIO AMARELO” estimula você a promover atividades voltadas a conscientização, ao amplo
debate das responsabilidades e avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão,
dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.
E por isso, o seu símbolo não poderia ser diferente ao laço escolhido, na cor amarela. O amarelo
simboliza a atenção e também a sinalização de advertência no trânsito.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/05/2014.

Fernando Sant'Anna de Moraes - PP
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