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PRoJETo DE LEr N" g b , DE zoz2.
(Prooonentes: Veteador Professor Santello/PTB e Sergrnho Ribeiro/PDT)

ori caêcavet

Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Cascavel, o "Dia do Motociclista".

CAUNNN MUNICIPAL DE CASCAVEI

Uoroaáôr -

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doPanná, 
^ptovai

Att. L0 Fica instituído no calendário de eventos do município de C âoü9.
Motociclista, a seÍ comemorado anualmente no üa 27 de julho.

Att.2" O Dia do Motociclista tem como objetivos:

I - incentivaÍ o uso da motocicleta como meio de úarispoÍte, atividade desportiva e

recreativa;
II - orientar sobre a seguÍança no trânsito, direitos e deveres dos motociclistas;

III- promover à educação no trânsito e a pÍevenção de acidentes envolvendo
motocicüstas.

Art. 3" Esta Lei entÍâ em vigor na data de sua publicação oficial.

Palácio José Neves Formighieri, 70" Âniversátio de Cascavel.

Cascavel, 25 de julho de 2022.

V /PTB

Justificativa

O objetivo desta proposição é instituir o üa27 de iulho como o Dia do Motociclista, no
Município de Cascavel, o qual passâ â integtat o calendário oficial de eventos e progÍâmâção do
Município de Cascavel, com o foco de promovet a educação no trânsito e prevenção de acidentes

envolvendo os motociclistas.

De acordo com dados atuaüzados pelo IBJE, a cidade de Cascavel totahza 252.231veículos,
sendo 36.698 motocicletas e 9.796 motonetas, totalizando 77,59o/o. Cascavel totahza hoie 46.494
motocicletâs.

A motocicleta é o elo de maiot vulnerabilidade no trânsito, A imprudência, a direção
perigosa, o excesso de velocidade, a falta de manutenção preventiva (venftcaçáo de farol, lantetna
e pneus), a distância de segurançalateta)e frontal entre âs motocicletas e demais veículos são fatores

preponderantes paÍa â câusâ de acidentes, somado à mâ fotmação dos condutores.
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No meio de um acidente, independente dos motivos ou culpados, estâmos falando de

ptevenir e salvar vidas, nào hâ como negaÍ que o motocic]ista está mais .r,'ulnerável e suscetível a

tiscos.

O foco básico deste Projeto de Lei é prevenção de acidenter. É .r-, data import^flte púz-
que se tenha um tabalho de conscienttzaçáo de segurança e de educação no trânsito.

Â prevenção nâ manutenção dos veículos e todas as necessidades desta categoria são

importantes coÍlstarem de uma data específic paÍa seÍem feitas campanhas frequentes.

Em Cascavel, há de se destacar o ffaücional Enconúo Internacional de Motociclismo
Indomáveis Motors que reúne motocicüstas de todo o Brasil e de divetsos países da Amédca Lattna

ffenezuela, Uruguai, Bolívia, Chile, Argentina e Pataguai).

Por isso, mais do que celebrar no dia 27 dejulho, dra do motociclista, esta data deve ser

motivo de reflexão paÍa Íepensar ainda mais na seguÍançâ do condutor além da educação e

prevenção de acidente.
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