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Lxcelentjssimo Senhot P.residentc da Câmara i\'Íunicipal rlc Cascavel;

Â Critnara X{unicipal tle Cascar.cl, por meio de seus reprcsentantes lcgais, subsctitores da
ptcscntc proposiçào k:grslativa, Íros teÍmos que Íegem o arts. 157 e 15li clo Regimeflto Interno
desta (lusn, soüciranr que se)a cncarninhado cxpediente ao llxmo. Scnhor Rodrigo X'íaia,

Presidentc Câr.nara de I)cputados, hipotecando apoio e urgência a deliberação clo Proleto dc Lci
n'.3.921, cle 8 dc julho, de 2019, que tem por objetir.o a altcracão do artigo 132 do l)ccreto Lei
n" 2.u4lt, tle 7 de dczcmbro, de 1940.

E a N'Íoção, Sala das Scssôes,

Cascavcl ó de agosto dc 2019.
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Policial Madril Olavo antos Jaime asatta
Vereador/PMl) \rercador/PHS efea 0r/P()DEN'fOS
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Os vercadores sr.rbsctitos, r.eem pelo presente apclar aos Nobtcs Deputados a urgência na

deliberaçào, ber.n como aprovaçào da proposiçào legrslauva que tcnr por ob)etivo a alteraçio do artigo
132 <lo Decre«r l.ci n" 2.848, dc 7 de dezembro, de 1940 - (Jódigo Penal, no sentido de tipificar comc.,

perigo a vida ou saúde de outrcm o porte e uso cle linhas ptcparadas com cerol, aptescntada pelo
Deputado Frei,\rrrrstácio Ribeuo/1/T.

Frisa sc <1ue atulLnentc não é preciso dizer rnúto pâra comprov^t a nccessidade dc tratar o uso
de linhas com cerol ou cle outras cspécics de ünha c<)Ítântes como criue, teudo cm vista que várias mortes
ocoÍÍeÍâm nos últimos mcscs pelo uso ittcgular da linha dc cetol.

Âs chatnadas hnhas chilcnas/linhas dc ccrol, assim cntcndidas sào linhas preparadas corn
matetial <1ue é urna misrura de substância ít-radora e órido dc aluminio, e tcm originado dir.ersos
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incidentes, orrtle pcssoas srio profr.rndrmcnte cortâdâs c sofrcm ir.rfecçõcs pelo matcdal.
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Iissas linhas tôm ocasionado acidcntes fatais, principalmeÍrte entre motocicüstas e ciclistas, que
são surprcendi<los clrr scus veículos nas diversas vias públicas de nosso país. Iissc matcrial conshtui uma
vcrcladeira guillrotina, instrumcntos petfuro-cortantes.

Àinda ncsta scnda, irnportantc tessaltar quc pelo uso clas linhas cortântes, a brincadeira de

crianças e adolcsccntcs quc é o soltar pipa, papagaio, pandorga ou qualqucr outro nome regional que se

pretenda aribuit, transformou-sc em um insttu:nento de crimc, amcaçanclo a intcgridade física e a própria
vida das pessr:as,

Dcssa fcrnna, diante das razõcs que sustentam a pÍescnte l{ocito, r.isando hipotecar apoio c

solicitat utgôncia na delibcraçrio e aprovação da presente proposta lcgrslati'r'a, conto com o apoio dos
Nobrcs l)cputndos, visando a mclhotia na seguraÍrçâ da populaçào e geral,
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