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Dispõe sobte a proibição da queima e ou soltura de

fogos de artifício de altos estampidos, assim como
de quaisquet artefatos pirotécrucos de efeito sofloÍo
rúdoso, que câusem poluição sonoÍa acima de 85

decibéis, no Município de Cascavel.

ACàman Municipal de Cascavel, Estado do Paraná,aprova:
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Art. L" Fica proibída a utthzação pot meio de queima e ou soltura de fogos de

estampidos e ou de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro
ruidoso, tanto em ambientes abertos como em recintos fechados, quanto em áreas púbücas, como
em locais privados, que causem polüção sonoÍa ac:tma de 85dB (decibéis), em todo o teritório do
município de Cascavel.

Paú"grafo único - Â medição dos decibéis deverá ser realizadâ em uma distância de

100 m de distância do local onde está sendo rcalizada a soltura/queima.

Att, 2" Ficam petmitidos o uso de fogos de artifícios e similares, que não causem
polúção sonora, que não ultrapasse 85d8.

Patágtafo único - A polúção sonoÍa, será considetada confoÍme as recomendações
das NBR 10.151 e NBR 70.752, ou âs que lhe sucederem.

Art. 3" Âs condutas que infringlÍem as detetminações desta lei, estarão sujeitando seus

responsáveis as seguintes penalidades e multas:

I - multa, no valor de 20 (vrnte) Unidades Fiscais do Município pFM's), em caso de

pessoâ física ou jurídica que queimat ou soltar fogos de arificio ou similares com ruídos sonoÍos;

II - em caso de reincidência, aplicar-se-â multa dobrada.

Paútgtafo único - A reincidência da infruçào, em câso de pessoa jwídica, ocastonarâ a

cassação do Alvará de Funcionamento, sem prejúzo das demais penalidades previstas neste artigo,
caso seja rcahzada a soltura nas dependências da mesma.

Att. 4" As despesas decortentes da execução desta Lei correrão poÍ conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5" Fica vedado ao Município adquirit ou se ulüzar de fogos de artifícios ou
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qualquer artefato pitotécnico em eventos oficiais rcahzados pelo mesmo.
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Ârt. 6" Esta Lei entÍa em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em

Palácio José Neves Formighieri, 67" ariversário de Cascavel.
Em, 11 de dezembro de 201,9
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Policial Madril
Veteador/PMB

conúaÍlo.

Rafael
Vereador/PSB

Justificativa:

Os estudos Íecentes, engajados com os anseios da expedência populat, vem mostrando
que sempre foram ignorados os importantes efeitos que a poluição sonora causâ âos pottadotes do
autismo, misofonia ou Síndrome de Sensibiüdade Seletiva do Som (SSSS ou S4), patologia
oficialmente reconhecida pela Organzaçã,o Mundial da Saúde (OMS), desde a década de 90. Às
crianças, idosos e pessoas doentes em alguns casos de câncet que ficam sensíveis a quaisquer tipos
de barulhos, que podem estar sendo atendidas no CEONC ou na UOPECCÂN e demais unidades
hospitalares e até mesmo psiquiátricas.

Os animais, principalmente os cães que tem grande potência capacidade de ouvir, 04
(quatro) vezes mais longe do que o ser humano, podem se toÍnaÍ excessivamente medrosos,
agressivos e até causaÍ sua moÍte por enfarte. Há casos de cães que morÍeram enforcados em suas

guias, ou que coÍÍeÍam para a Íva e foram atropelados, colrro é o caso do cão resgatado pela
advogada, Dra. Diana Cdstina da Silva, em janeiro de 201.7, chamado a p^ÍtlÍ de então,
cadnhosamente de "Camatadinha", poÍ conta de seu espírito âmoroso (fotos em anexo). O
Camaradinha, foi atÍopelâdo em frente à casa da advogada, mas mesmo sendo cão de rua, foi
resgatado pela voluntâÀa e precisou passaÍ por cirurgia, com gastos de R$ 1.400,00 ftum mil e

quatrocentos reais), paÍa a correção de ftatura na coluna e a exúação da cabeça do fêmur da perna
traseira. O indivíduo que o atropelou, fugiu sem prestâr socorÍo.

Esta lei tem sido adotada por vários municípios Brasil e mundo a fora e modetniza o

^p^r 
to legal deste município aos padrões dinâmicos da sociedade consciente que sempÍe deve ter

prioridade no objetivo das políticas públicas. No entanto, só terá a efrcácía que se espeÍa, caso venha
acompanhada de amplas campanhas educativas com o escopo de conscientizar sobre os problemas
decorrentes da soltura de tais attefatos, buscando o romper a peturbação do sossego que atinge a

todos, exceto aquele que a pratica.

Por tais tnotivos, Íequer o apoio dos demais edis, para a aprovaçào deste projeto de lei.
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