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PROJETO DE LEI Nº 022/2016 
DATA: 12/05/2016 

 
 

SÚMULA: Institui o Programa "Maio Amarelo 

- Atenção pela vida" no Município de Cornélio 
Procópio e dá outras Providências. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE 
CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte: 

 
L E I 
 

                                                        Art. 1º - Institui no Município de Cornélio Procópio o 
programa “Maio Amarelo – Atenção Pela Vida”, com a participação do Poder Público 
Municipal, de entidades de classe, de escolas públicas e privadas, demais segmentos 
organizados de nossa sociedade e a população em geral, por meio de palestras, audiências 
públicas, entre outras ações de cunho educativo, a ser realizado sempre no mês de maio de 
cada ano. 
 
                                                        § 1º – O objetivo do presente programa é reduzir o 
número de mortes e feridos no trânsito da cidade, por meio de uma reflexão do 
comportamento dos pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros, alertando a 
todos a respeito da falta de atenção no trânsito, buscando a segurança de todos nas vias 
públicas municipais.  
 
                                                        Art. 2º - O Poder Executivo Municipal, por meio do 
Departamento de Trânsito, Educação, Comunicação e demais secretarias interessadas, 
poderá desenvolver o referido Programa, sendo legitimadas parcerias e convênios 
acolhendo o objetivo previsto no artigo anterior   
 
                                                         Art. 3º - A Câmara Municipal de Cornélio Procópio, 
por meio de Comissão de Vereadores, poderá integrar ao referido programa por meio de 
ações legislativas que são de sua competência constitucional, legal e regimental, sempre 
que entender necessário.  
 
                                                         Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
 

Sala das Sessões 12 de maio de 2016. 
 
 

 
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO 

                            VEREADORA- PSB 
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PROJETO DE LEI Nº 022/2016 

DATA: 12/05/2016 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
Senhores Vereadores: 
 
 O movimento é nacional e tem a intenção de colocar em pauta o tema segurança 

viária e chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortes, feridos e 

sequelados permanentes no trânsito no país e no mundo. A cor amarela foi escolhida 

porque simboliza atenção e também a sinalização de advertência do trânsito. A 

mobilização objetiva que o Município, com o apoio da sociedade, entidades de classe, 

empresas, órgãos estaduais e federais, desenvolva atividades que visem a divulgação de 

medidas de prevenção e a proteção no trânsito. 

 Conforme explica o site oficial da campanha, 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 seqüelas. 

 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 Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, 

precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do 
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Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no 

trânsito. 

Após o acima disposto, vale mencionar os Acidentes Registrados com ocorrência 

no Município de Cornélio Procópio –PR, ano 2015. 

 
 

TIPO DE 
REGISTRO DE 

ACIDENTE 

 
REGISTROS ANO 2015 

BATEU LOCAL 449 
BATEU 
SECRETARIA 

147 

BATEU 
INTERNET 

66 

 TOTAL: 662 
FONTE: Acidentes de Trânsito- SESP- PMPR-BPRV-BPTRAN 

 
 
TIPO DE 
REGISTRO DE 
ACIDENTE. 
 

COM VÍTIMA SEM VÍTIMA NÃO INFORMADO 
(com ou sem vítima) 

BATEU LOCAL 172 64 0 
BATEU 
SECRETARIA 

196 185 68 

BATEU 
INTERNET 

0 0 66 

FONTE: Acidentes de Trânsito- SESP- PMPR-BPRV-BPTRAN 

 
 

 
FAIXA ETÁRIA 

 
BATEU LOCAL 

 
BATEU 
SECRETARIA 

 
BATEU INTERNET 

Entre 0 e 11 anos 10 0 0 
Entre 12 e 17 anos 7 0 0 
Entre 18 e 29 anos 182 60 0 
Entre 30 e 40 anos 117 65 0 
Entre 41 e 50 anos 65 40 0 
Entre 51 e 59 anos 53 27 0 
60 ou mais 55 21 0 
Não informada 12 1 145 
FONTE: Acidentes de Trânsito- SESP- PMPR-BPRV-BPTRAN 

 
*BATEU LOCAL: viatura no local do acidente. 
*BATEU SECRETARIA: registrado junto ao órgão policial. 
*BATEU INTERNET: o próprio envolvido no acidente realiza o registro via internet. 
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Assim, peço aos nobres pares após analise a aprovação do presente Projeto de Lei. 
 
 
 

Sala das Sessões 12 de maio de 2016. 
 

 

 

 

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO 

VEREADORA- PSB 


