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Desobriga o uso de mâscara em locais ao ar üvte no
âmbito do Município de Cascavel, na forma que
especifica' 
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Art. 1" Fica desobdgado o uso de máscatas de ptoteção faciais poÍ pessoas que estejam

ao ar üvre e em ambientes abertos, mantidas as ÍegÍas de distanciamento mínimo de segurança no
âmbito do Município de Cascavel.

Paútgtafo Único. Não se aphcará a rcgta disposta no caput deste artigo, às pessoas

infectadas ou com suspeita de estarem contaminadas com coronavfuus durante o pedodo de

transmissão.

Att.2" Esta lei entÍâ em vigor na data de sua publicação.

Palácio José Neves Fotmighieri, 70" aniversário de Cascavel.

Cascavel, 7 de de2022.
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Jusuficaçào:
Sabemos da impotância das medidas de proteção confta o coronavírus, que causou

uma das maiotes pandemias mundiais.

Contudo, não podemos olvidat que algumas meüdas se mostÍam inócuas e

desnecessátias, como o uso da mâscara em locais abertos e ao ar üvre.

O que se busca com a pÍesente proposição é aumentar a qualidade de üda dos cidadãos

cascavelenses, pois é notódo que o uso de mascaÍas causa dificuldades na respiraçáo e ttaz

considerável desconfotto.

Vale saüentar: não há estudos comprovatódos de que o uso de mascatas é eftcaz contra

a transmissão do coronavírus e também nàohâ estudos que nos asseguÍe que o uso das máscaras

é seguto e não causa nenhum ptej'.ttzo à saúde.

Já existem estudos que apontam que o uso de mascaras é nocivo à saúde.

"O especialista e Engenheito austríaco Dt. Helmut Ttaindl aítmou que os valotes de CO2

abaixo de máscaras faciais üsponíveis comercialmente podem ser prejudiciais à saúde e que

eles excedem o valor máximo permitido no local de tabalho.
Dr. Helmut Traindl mediu os valores de CO2 na frente da càmera abaixo de uma mâscara

pÍotetora feita por ele mesmo e duas disponíveis comercialmente. Descobriu-se que os

valores máximos permitidos para locais de trabalho foram excedidos muitas vezes. Isso não

significa apenas que o uso obdgatódo de máscaras prescrito aos cidadãos é uma condição

ilegal, mas de acordo com todos os conhecimentos médicos, esse ar respirável também é

considerado anestésico agudo e pedgoso p^t^ a saúde". (disponível em

htms:/ /www.conexaooolitica,com.br/ultimas /esoecialista-austriaco-aflrrma-que-valores-de-

co2-abaLxo-de-mascaras-faciais-excedem-o-oermitido-oor-lei-e-oodem-ser-oreiuüciais-a-

saude /)

Ademais, náo é razoâvel que pessoas não infectadas e vacinadas sejam compelidas à

usar máscaras.

Sendo assim, busca-se com a pÍesente iniciativa galrafiiÍ aos cidadãos cascavelenses

mais quahdade de vida, bem como oportunizar que possam tespirar com qualidade

Neste sentido, considetando a importância do tema aqü explanado, contamos com o

apoio dos Nobres Pares para a aprovaçã,o do ptesente projeto de lei.
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