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Dispõe sobre campanha publicitária permanente

de orientação aos motociclistas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Os órgãos públicos competentes realizarão campanha publicitária permanente de
orientação aos motociclistas, no âmbito do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. A campanha, disposta no caput, será veiculada em meios de comunicação
im pressos e eletrônicos.

Art. 2e São objetivos desta Lei:

I - direcionar a campanha aos motociclistas, motoristas de carros, caminhões e coletivos,
bem como aos pedestres; e

ll - abordar informações que permitam aos motociclistas prevenirem-se de acidentes no
trâ nsito.

Art. 3e As despesas decorrentes da aplicação desta legislação, serão definidas pelo Poder
Executivo quando da regulamentação desta lei, se necessário.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, a mídia diariamente traz notícias de graves acidentes com
motocicletas, resultando em deficiências permanentes nos vitimados ou mesmo em óbitos.

Cabe lembrar que a Constituição Federal permite que Estados, Distrito Federal e União,
possam legislar de maneira concorrente quando se refere à saúde, conforme o disposto abaixo:

"Artigo 24- Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre :

Xll- previdência social, proteção e defesa da saúde. "

Atendidas, pois, as diretrizes de âmbito nacional existentes (normas gerais), os Estado-
membros, por intermédio de seus Legislativos, estão autorizados a exercer amplamente a
competência legislativa complementar e suplementar esgotando, inclusive, o assunto legislado.

Nesse viés, é mister que seja criada uma campanha de esclarecimento aos motociclistas,
demais motoristas e, inclusive, aos pedestres, muitas vezes atropelados por motos ao
atravessarem as ruas.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, morreram 662.219 pessoas de 1998 a 20i.5
em decorrência dos acidentes de trânsitol. Devido ao crescimento da frota de motocicletas e aos
riscos inerentes a este veículo, esse modal foi o que apresentou o maior crescimento do número
de vítimas fatais no período analisado. Em 1998 foram L.O47 mortes (ou seja, 3 mortes por dia),
enquanto que 2015 foram 1'2.L26 mortes (33 mortes por dia), representando Ll- vezes mais mortes
por dia ao longo dessas duas décadas. Os motociclistas são, de acordo com os dados mais atuais,
as principais vítimas de acidentes de trânsito no país.
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Fonte: https://www.onsv.org.brl20-anos-do-ctb-acidentes-de-transitq-custaramrr_3
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Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo o planeta, com L,35 milhão
de óbitos por ano, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS)2, e afirma, ainda, que os
acidentes de trânsito são atualmente a principal causa de morte entre crianças e jovens com
idades entre 5 e 29 anos.

A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais seguras, como pistas
reservadas para ciclistas e motociclistas, assim como de reforçar as condições de segurança dos
veículos, como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios.

Dados do Ministério da Saúde (MS) mostram que morrem quase cinco pessoas por hora em
acidentes de trânsito, L2O por dia, mais de 42 mil por ano e mais de meio milhão ficam feridas.
Para as Nações Unidas, essa situação precísa ser revertida com o apoio de todos: do próprio
cidadão, das autoridades, do setor privado e das organizações sociais.

Outro número alarmante está relacionado aos custos dos acidentes para os cofres públicos.
Estudo realizado pelo lnstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) avalia em cerca de RS 22
bilhões, por ano, o custo econômico dos acidentes nas rodovias federais e estaduais.3

Assim, diante do exposto, contamos, uma vez mais, com o inestimável apoio de nossos
nobres pares para aprovarmos tão importante projeto de lei para a melhor segurança no trânsito,
em especial dos motociclistas.
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