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REQUI,IIRO nos tcrmos do at.238 do Regimcnto Intetno, após deliberação lcgislatrva, a

apror.acào de auúência pública a ser realizada no Plenádo da Câmara lr{unicipal, para
dcbater com segmentos orgânizâdos da sociedade, Podcr Execr.rtivo c Poder Legislativo,
sobtc a proibicão da soltura, qucima e uso dc fogos de ariÍícios e similarcs no âmbito do
À,Iunicípio de Cascavcl.
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Em todo o Brasil está sendo discutido amplamente sobre a solttua dc fogos de attificios e as suas

consequências na saúde humana, especialmcnte para a<1ucles que sofrem do tÍanstorÍro de espectto autista,
idosos e crianças na idade inicial.

À questão é conüovetsa, argumentos pró c contrários à proibiçâo são suscitados expondo razôes
legais, sociais, culturais e tecnológicas. À discussão é arnpla em todos os campos do conhecimcnto e ainda
nâo Irá assentada concepçÀr-r final sobre o assu11to. Logo, é necessátio que esse debatc tambérn seja

fomenndo cm nossa cidade, pois tal conuovérsia também faz, parte da rcalidade local.

Em matço deste ano, a Comissão dc NÍeio Àmbicnte da Cârnara dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei n" 6.881, de 2017, que proibc o uso cle fogos de artiÍicio com estouro no País, agora a propt-rsiçào
seguc para a Comissão de Consdtuição e Jusúça da Casa. Sabemos que os ttamitcs no Con;gesso Nacional
são lcntos. E muito comum quc projetos hquem mais de dez anos em trâmitaçào na Casa. À nossa cidade nào
pode se furtar de discutit essc assunto, ahnal há competência lcgislativa pata discutir o tema.

Conforme o inciso VI do art. 24, da Constinrição Fedcral, cabe aos N{unicípios legislar
cnücoffcÍrtemente sobre o N{eio Àmbicnte e o controlc de poluiçãcr, e, como bamlho exccssivo e estronclo ó

uma poluição sonora, c os resíduos dos fogos de artihcio no momcnto do seu usç.r são despejaclos na
natureza, é de comptccnsão que o tcma se itrsete nessc rol, sendo permitido ao lvÍlrnicípio debatet sobtc a

questào. Àdemais, ft.rgos de attiírcio assustanr animais sih'estres e domésticos, até mcsmo podem os Icvar a

mutilação. Logo, não tcstam dúvidas que legislar sobrc a soltura de fogos de artiÍicios É legislar sobte tcmática
ambicntal.

Sendo assim, soücito a aprovação dcste Requerimcnto para a tealização da ar.rdiência púb)ica e

discutirmos cl.r Cascavel sobre um tema tão importante à sociedade. Sem mais para o momento, extetno
meus votos de elevatla estinra e distinta consideraçào.
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JustiÍicativa.


