
Projeto de Lei nº 0004/2017 

 
Institui a Semana Municipal 

do Trânsito no município de 
Bálsamo. 

  
O Sr. Carlos Eduardo 

Carmona Lourenço, Prefeito do 
município de Bálsamo, Comarca 
de Mirassol, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,  

  

FAZ SABER  
  

que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.  
  

          Art. 1º- Fica instituída e incluída no município de Bálsamo a Semana Municipal 
do Trânsito, a ser comemorada de 18 a 25 de Setembro, mesmos dias da Semana 
Nacional do Trânsito. 

  
          Art. 2º - Nesta semana os Poderes Executivo e Legislativo, Polícia Militar e a 

sociedade civil organizada poderão realizar atividades com a finalidade de conscientizar os 
moradores de seus direitos e deveres no trânsito, por meio de campanhas e ações 
educativas. 

  
          Art. 3º - O objetivo desta lei é promover a valorização da vida, através da 

redução do número de acidentes nas ruas e estradas do município. 
  
          Art. 4º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

  
          Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
            
          Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 11 de Maio de 2017. 
  

Vereador: 

  

Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 
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JUSTIFICATIVA 

                Com números comparados a uma guerra de grandes proporções, o trânsito 
brasileiro é um dos mais violentos do mundo. Somente em 2014, 43.780 pessoas perderam 
a vida em acidentes automobilísticos no Brasil, segundo o Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (Datasus). 
  
                Esse número assustador também se reflete em nossa região, com um alto 
número de acidentes e vítimas, especialmente nas rodovias. 
  
                Essa situação poderia ser evitada com medidas preventivas, como a não 
utilização do celular ao volante, uso do cinto de segurança e o respeito dos limites de 
velocidade das vias, entre outros exemplos. 
  
                Na Semana Municipal do Trânsito serão organizadas ações que ajudarão tanto 
na formação de motoristas mais conscientes, como também na adoção de hábitos mais 
prudentes por aqueles que utilizam seus veículos diariamente. 


