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Acresce   a   alinea   "c"   e   paragrafos  ao   art.   78   da   Lei
Complementar  n°  68,  de  17  de  dezembro  de  2008,  que
disp6e sobre o C6digo de Normas, Posturas e lnstalag6es
Municipais,   relativamente   a  proibi?ao  da  utilizac5o  de
fogos de artificio ruidosos no Municipio de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA         E         PROMULGA        A        SEGUINTE         LEI

COMPLEMENTAR:

Art.10   Fica  o  artigo  78 da  Lei  Complementar n° 68,  de  17  de

dezembro   de   2008,   que   disp6e   sobre   a   C6digo   de   Normas,    Posturas   e   lnstalag6es

Municipais,  acrescido da alinea "c" e dos §§  10 e 2°,  com  as seguintes redae6es

"c)   a   utiljza?ao  de  fogos  de  artificlo  ruidosos,   que  causem  polui?ao  sonora,   com

estouros e estampidos, tanto nos espa?os publicos como nos privados

§  1°   Ficam  definidos  como fogos de artificio com  estampidos os foguetes,  morteiros]

baterias e sjmilares.

§ 2°  Os fogos de artlficio sem estampidos poderao ser usados no Munlciplo,"

Art.  20   Esta  Lei  Complementar entra  em  vigor  180  dias  ap6s

a data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei,  27 de janeiro de 2020.

Vereadora -Lider do PSB

A-uljRA
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PL
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf - SP
PALACIO DA LIBERDADE

Proieto   de   Lei   ComDlementar   -   Acresce   a   alinea   "c"   e   Dafaarafos   ao   art.   78   da    Lei
Complementar  n°  68,  de  17  de  dezembro  de  2008.  aLie  disD6e  sobre  o  C6diao  de  Norrnas.

Inicialmente7   podemos  enquadrar  a  materia  em  questao  como  "assuntos  de

interesse  local",  nos  termos  do  inciso  I  do  artigo  30  da  Constitui?ao  Federal,   posto  que  a

proposjgao contempla  medida de natureza ambiental  aplicavel  no ambito do  municipio.

Alias,  a  mat6ria  apresentada,  salvo  melhor juizo,  se  aloca,  tamb6m,  dentro  do

tema  conservagao  da  natureza  e  protegao  do   meio  ambiente  e,   neste  sentido,   disp6e  a

Constituieao  Federal:
hArt.    24.    Compete    a    Uniao,    aos   Estados   e   ao   Distrito   Federal   legislar

concorrentemente sobre:

/-.J

Vl  - florestas,  Gaga,  pesca,  fauna,  conserva?ao da  natureza,  defesa  do solo  e

dos recursos naturais, prcte?ao do meio ambiente e controle da poluig5o; "

Nao  se  vislumbra  6bice  quanto   a  iniciativa  ou   mesmo  a  especie   normativa

eleita,  posto que se trata de organizagao do municipio em seu aspecto AMBIENTAL

Neste   sentido,   varias   cidades   brasileiras   ia   possuem   leis   que   proibem   a

queima,   soltura   e   manuseio  de  fogos   de  artificio   e  artefatos  pirotecnicos,   confirmando   a

viabilidade e constitucionalidade da  presente  propositura.

A  exemplo  a  cidade  de  Curitiba/PR,  nao  podemos,  em  nome  de  uma  suposta

tradigao  arcaica,  ficar no  atraso  de  uma  pratica  que  atenta  contra  o  bern-estar de  animais e

pessoas,  autistas  por  exemplo,  que  sofrem  com  os  estouros  e  estampidos  dos  fogos.  Os

fogos de artificio nao se encaixam no§ tragos da sociedade moderna.

Em  Campinas/SP,  a  lei  que  proibe  a  queima,  soltura  e  manuseio  de fogos  de

artificio  que  fagam   barulho  foi  a   primeira  a  ser  sancionada  este  ano   pelo   prefeito  Jonas

Donizete,  o qual,  segundo dia de governo,  sancionou  a  lei que resguarda a vida dos animals.

Em    novembro   de   2016,    o   ex-prefeito   de    Porto   Alegre,   Jos6   Fortunatti,

sancionou  a  lei  que  proibe  a  utilizagao  de  fogos  de  artificio  em  locais  fechados   A  capital

PRAOA  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTRo  -JACARE!/SP  -CEP     12   327-901   -TEL      (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



gaucha   restringe   o   uso  de   artefatos   como   bombas,   foguetes,   morteiros,   sinalizadores   e

assemelhados   em   estabelecimentos   comerciais  e   similares.   A  lei   de   Porto  Alegre   preve,

ainda,  punie6es em caso de descumprimento.

0  numero de  atendimentos  no  Hospital  de  Pronto  Socorro  e  nas  emergencias

dos   hospitals   6   altissimo   no   periodo   das   festas  juninas   ou   no   fim   do   ano,   devido   aos

acidentes  com  esses  artigos.  Em  se  tratandci  de  ambjentes  fechados  o  risco  e  ainda  maior.

Essa  lei  deve  servir  para  orjentar,  para  provocar  mudanga  de  comportamento  que  garanta

mais seguran?a e tranquilidade as pessoas,  disse o prefeito de  Porto Alegre em entrevista ao

Jornal Zero Hora,

Outra capital  que esta  prestes  a  proibir os fogos de artificio  a  Belo  Horizonte.  A

Camara  Municipal da  capital  mineira  discute  o  projeto  desde  abril  do ano passado.  A iniciativa

6  a  mesma:  proibir o  uso  de  fogos  de  artificio  na  cidade.  0  projeto  de  lei  1.903/16 ja  recebeu

parecer favofavel  da Comissao de  Diretos  Humanos e de  Defesa  do Consumidor da Camara

Municipal.

A cidade de Ubatuba,  litoral norte de Sao Paulo, tambem proiblu o uso de fogos

de    artificio.    0    projeto   de    lei   daquele    municipio   foi    aprovado    por   unanimidade    pelos

vereadores.  Na justificativa do  projeto,  o vereador Reginaldo  Fabio de  Matos (PMDB),  salienta

que  as  "explos6es"  de  fogos  de  artificio  barulhentos  causam  diversos  danos  aos  animals,

sobretudo aos silvestres.

E   o  caso   de  aves   que  se   assustam   e   abandonam   os   ninhos,   bern  como

mamiferos que fogem da mata desonentados e acabam sendo atropelados  Alem dos animals

domestlcos,  que  possuem  alta  sensibilidade  auditiva  e  sofrem  com  o  barulho,  como  caes  e

gatos-

0   comercio,   manuseio,   queima   e   soltura   de  fogos   de   artificio   e   artefatos

pirotecnicos  tambem  esta  proibido,  desde  2016,  em  Sao  Miguel,  interior  de  Sao  Paulo.  No

municipio vizinho,  Botucatu,  a  proibieao aos fogos de artificio esta  sendo discutida  na Camara

Municipal.

A presente  propositura  visa  proibir a  utilizaeao de fogos  de  artificio  ruidosos  de

qualquer   especie,   no   ambito   do   Municipio   de   Jacarei.   Desta   feita,   no   que   se   refere   a

competencia para legislar sobre a mat6ria, tern-se que a Constituieao  Federal,  em seu art.  30,

I  disp6e que compete aos  Munjcipios  legislar sobre o assunto de interesse local
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A   queima   de   fogos   de   artificio   causa   traumas   jrreversiveis   aos   animais,

especlalmente   aqueles  dotados   de   sensibilidade   auditiva.   Em   alguns  casos,   os   caes   se

debatem presos as coleiras ate a morte por asfixia

Os gatos sofrem severas altera?6es cardiacas com as explos6es e os passaros

tern   a   saLlde   muito   afetada.    Dezenas   de   mortes,    enforcamentos   em   coleiras,   fugas

desesperadas,    quedas   de   janelas,    automutilagao,    disti]rbios   digestivos,    acontecem    na

passagem  do  ano,  porque  o  barulho  excessivo  para  os  caes  e  insuportavel,  muitas  vezes

enlouquecedor.

Os  caes  que  nao  e§tao  habituados  ao  barulho  ou  sons  intensos  geralmente

reagem  mal aos fogos de artiffcio   Alguns caes mostram-se  incomodados,  mas outros podem

mesmo desenvolver fobias e entrar em panico.

A16m  de trazerem  riscos  aos  animais,  que  sao  refens  do  uso dos fogos,  estes

artefatos  podem  causar  danos  irreversiveis  as  pessoas  que  os  manipulam.  Segundo  dados

da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia -SBOT,  nos tlltimos vinte anos, foram

registrados  122 6bitos por acidentes com fogos de artificio,  sendo que 23,8% dos acidentados

eram menores de 18 anos.

Os  casos  de  acidentes triplicam  no  periodo  dos fes{ejos  cat6licos,  no  mss  de

junho,  sendo  a  Bahia o  estado com  major nLlmero  de  casos,  seguido  por Sao  Paulo e  Minas

Gerais    Dados  do  Minist6rio  da  Sai]de  apontam  que  mais  de  7 000  pessoas,   nos  Liltimos

anos,  sofreram les6es em  resultado ao uso de fogos.

Os  atendimentos  hospitalares  decorrentes  dividem-se da  seguinte forma,  70%

provocados   por   queimaduras,    200/o   por   les6es   com   lacerag6es   e   cor{es,    e    10%    por

amputae6es  de  membros  superiores,  les6es  de  cornea,  perda  de  visao,  les6es  do  pavilhao

auditivo e ate perda de audi?ao

0  presente  projeto de  lei  nao tern como  objetivo  acabar com  os espetaculos e

festejos  realizados com  fogos  de artificios,  apenas  visa  proibir que  sejam  utilizados  artefatos

que causem  barulho, estampidos e explos6es,  causando risco a vida humana e dos animais

0  beneficio do espetaculo dos fogos de artificio e visual e a  conseguido com  a

uso   de   artigos   pirotecnicos   sem   estampido,   tambem   conhecidos   como   fogos   de   vista

Adicionalmente,  a  projeto  prev6  inclusao  de  pena  na  Lei  de  Crimes  Ambientais  para  quem

fizer uso de fogos de artificio de estampido.
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Esta  iniciativa  esta  em  consonancia  com  crimes  ambientais  devido  a  poluieao

sonora  causada  e  visa  dar  mais  efetivjdade  a  esta  proibi?2io.   Diante  da  importancia  e  do

alcance da medida,  conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovagao.

Quanto  ao   livre  exercicio  das  atividades  econ6micas,   garantindo  pelo  texto

Constitucional  a  fabricagao,  o  com6rcio  e  consumidores  terao  o  prazo  de  180  dias  para  se

adequarem  a  presente  proibicao,  nao  afastando  a  possibilidade  que  a  presente  lei  ressalve

determinadas obrigag6es a serem  atendidas,  nos termos do  paragrafo i]nico do artigo  170 da

Constituieao  Federal,  tudo em  nome da prole?ao de  interesse da coletividade,  bern como em

consonancia   a   Constituigao   do   Estado   de   Sao   Paulo,   Art.147,   que   delega   ao   Municipio

competencia para exercer o poder de poll.cia administrativa nas materias de interesse local

Quanto ao m6rito,  algumas considerag6es se fazem importantes  Veja-se que a

norma   proposta   proibe  a   utilizagao  de  fogos  de  artificio  com  estampidos,   como   bombas,

foguetes,  morteiros,  similares,  buscando  garantir  maior  protegao  para  a  vida  das  pessoas  e

animals   Pofem faculta  a fabricagao,  comercializagao  e a  queima  e  de fogos  de  artificios  com

ausencia de estampidos garantindo o livre exercicio da  atividade econ6mica.

0  objetivo  e  o  de  preservar  a  sadde,  a  integridade  f[sica  e  a  seguranea  da

popula?ao.  Os  atendimentos  decorrentes  de  fogos  em  todos  pals  dividem-se  da  seguinte

forma  70%  provocados  por queimaduras,  20  por  les6es  com  lacerag6es  e  cortes  e  10%  por

amputaeao de  membros  superiores,  les6es  de  c6rnea  ou  perda  de  visao,  les6es do  pavilhao

auditivo  ou  perda  da  audieao,  e  15%  dos  casos  resultam  em  6bito   Visando  ainda  com  a

proibi?2io  da  queima  de  fogos  perturbadora  garantir o  necessario  respeito  aos  pacientes  de

hospltais,  idosos,  recem-nascidos,  alem  de  proteger  os  animals  domesticos  e  silvestres  do

panico  e  desorientagao   A16m  de  evitar o  aumento  de  acidentes  durante  a  utilizaeao  desses

equipamentos,  o  que  deve  ser considerado situaeao  preponderante  para  que tal  pratica  seja

vedada.

Como   exemplo   temos   o   acidente   ocorrido   no   rodeio   de   Hortolandia,   que

terminou  com  a  morte  de  seis  cavalos,  do  cao  mais  conhecido  de  Campinas  e  com  nove

pessoas feridas,  sendo uma em estado grave.  0 acidente envolveu dez carros na SP-101.  Os

cavalos   que   participariam   da   Festa   de   Peso   de   Hortolandia   fugiram   do   confinamento   e

invadiram a estrada ap6s se assustarem com o show pirotecnico do pr6prio evento.
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Posturas  e  lnstalac6es  lvluniciDais.  relativamente  a  proibi
ruidosos no MuniciDio de Jacarei. -Fls. 06

ao  da  utilizacao  de foqos  de  artificio

0    barulho    causado    por    espetaculos    desta    natureza    causa    panico    e

desorientaeao  nos  animais,  vez  que  eles  possuem  uma  sensibilidade  audjtiva  muito  superior

ao ouvido humano. A vibragao resultante dos sons geralmente atinge urn tom muito agudo  na

natureza,  proporcionando  uma  sensibllidade dos  animais  e  resultando  principalmente  na  fuga

de  seus  predadores.  A16m  disso,  em  decorrencia  do  panico  causado,  muitos  animais  podem

sofrer  paradas  cardiorrespirat6rias,  convuls6es  e  ter diversos  problemas  que  podem  levar  a

morte.

Nossa Constituigao  Federal,  em  seu Artigo 225,  par.1°,  Vll,  incumbe ao  Estado
"proteger  a  fauna  e  a  flora,  vedadas,   na  forma  da  lei,   praticas  que  colocam  em  risco  sua

fungao ecol6gica,  provoquem a extineao de especie ou submetem os animals a crueldade.

A  Constitui?ao  do  Estado  de  Sao  Paulo,   em  seu  artigo   193,  X,   consagra  a

mesma protegao.
"Art.   193  -0  Estado,   mediante  lei,  crlara  urn  sistema  de  administrag5o  da

qualidade   amblental,   protegao   e   controle   e   desenvolvimento   do   melo   ambiente   e   uso

adequado de recursos naturais para organizar,  coordenar e integrar as ag6es e entidades da

Administra?ao P0bllca direta e indireta,  asseguradora a parficipagao da coletividade]  a fim de:

'...'

X - Proteger a flora e a fauna, nesta compreendida todos os animals silvestres,

ex6ticos e dom6sticos,  vedados as praticas que coloquem em risco a sua fun?ao ecol6glca e

que  provoquem  extin§ao  de  esp6cie  ou  submetem  os  anlmais  a  crueldade,  e  flscalizando  a

extrag2}o,  produgao,  criagao,  metodos  de  abate,  transporie,  comerclaliza?ao  e  consumo  de

seus especimes e subprodutos."

0   evento   ocorrido   em   2014   na   regiao   de   Hortolandia,   por  conta   do   show

pirotecnico realizado no rodeio da cidade,  comprova que o panico causado aos animals pelos

fogos de artificio  pode causar fugas desordenadas e possiveis ataques que colocam  em  risco

a sacrde  piibl.ica e a v-iclas clas pessoas.  "0  Rulido  da queima  de fogos de artificio  ultrapassa

os 125 decib6is, equivalente ao som produzjdo por avi6es a jato e muito acima dos 5 decibels

previstos na legisla?ao municipal sobre a poluigao sonora".
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0  objetivo  desta  propositura  e  garantir a  sustentabilidade  e  valorizar  a  saude

humana  e  animal  de  forma  6tica,  buscando  alternativas  eficazes  para  tratar  de  problemas

reais,  pois o nosso ordenamento juridico incumbe esse clever do Estado.

Desta   forma   varias   cidades   do   Brasil   ja   proibiram   ou   estao   discutindo   a

proibieao    dos   fogos   de    artificios,    o   que    mostra   que    a    presente    propositura    nao    6

inconstitucional como alguns falam  erroneamente.

Por fim,  contando  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para juntos  lutarmos  para  a

aprovagao  deste  projeto  de  lei,  porque  acreditamos  que  ele  trara  beneficios  para  Jacarei,

para  o  meio ambiente,  para  os animals  e  para  as  pessoas,  antecipadamente agradecemos  a

sua atengao.
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Por

CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACI0 I)A LIBERDADE

Tutores relatam morte de
animais por causa de fogos de

artificio

29 de dezembro de  2017

Animais tiveram  parada  cardiaca  e  morreram.  Outros ficaram  feridos ou
desapareceram.

A  noite de  Natal  e os dias que  se seguiram foram  marcados  por relatos de
tutores  nas  redes sociais que  perderam  animais  par causa  dos fogos de
artificio.  0  barulho  das  explos6es  causou  parada  cardjaca  nos animais,  que
nao sobreviveram.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

Cao  morreu  ao  ter  urn  ataque  cardiaco  devido  aos  fogos  de  artifici

Arquivo  pessoal)
``Odeio fogos  de  artifl'cio,  nunca  pensei  que  fosse  perder voce  por causa  disso.

Passei  uma  parte  da  manha  com  voce  no  colo,  protegendo  do  barulho,  liguei
a  1\/  no  Jilt:imo  volume,  liguei  o  ar condicicinado  para  abafar o  som,  mas
infelizmente  te  perdi  do  mesmo jeito.  Tao  amoroso  e  companheiro,  te  amarei
para  sempre.  Estou  inconformada  e  com  mujto  6dio'',  escreveu  Chris  Liriane
no  Facebook ao  relatar a  morte de seu  cachorro.

Nina  Costa  tamb6m  descreveu  a  angJlstia  que sentiu  ao  perder sua  cadela.  ``0
cora€aozinho  da  Melina  nao  aguentou  os fogos.  Acabou  de  partir",  publicou  a
tutora.

0  luto  foi  decretado  tamb6m  no  abrigo  da  Leila,  que  resgata  animals do
abandonc)  e  dos  maus-tratos.  A  ONG,  localizada  em  Curitiba  (PR),  tentou
proteger a  pit  bull  Mel  com  tampao  nos  ouvidos  e  calmante,  mas  nao foi
suficiente.  0  terror causado  pelo  barulho dos  fogos  causou  a  morte  da  cadela.

Mel,   que   morreu   por  causa   de  fogos,   havia   sido   resgatada   par  urn  abrigo

(Foto:  Arquivo  pessoal)

Em  uma  publica€5o  no  Facebook,  o  abrigo  descreveu  o triste  enterro  de  Mel.
"Doi  muito  estar aqui,  falando  novamente  sobre  isso,  mas  quando  fomos

enterrar a  Mel  e  fazer a  oracao,  suas amigas  de  passeio,  as  Marias  (Maria
Clara,  Maria  Bonita  e  Maria  Vitoria),  ficaram  tentando  desenterrar a  amiga,
isso  nos  derrubou  ainda  mais.„  Ate  o  rapaz  que foi  ajudar a  enterrar a  Mel,
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chorou!",  escreveram  os  responsaveis  pelo  abrigo.  Segundo a  publica
foi  explorada desde filhote  e sofreu  muito antes de  ser resgatada  pelt
institui¢ao.  ``E  agora  que tinhamos  conseguido  resgat5-la,  castra-la  e
em  tratamento,  acontece  uma  crueldade dessa",  disseram  os voluntarios que
pediram  por uma  Curitiba  (PR)  sem  fogos  e  apelaram  pela  uniao  da
populacao  para  "impedir que  mais  vidas  sejam  tiradas".

Salete  Uliano  tamb€m  lamentou  a  morte  de  urn  cachorro  tutelado  por ela.
"Malditos  fogos,  mataram  meu  bichinho  que  eu  amava  tanto.  Amanheceu

morto,  nao  resistiu  a  tantos estouros",  disse  ela.  Urn dos sete caes tutelados
por  Raquel  Lopes  sobreviveu  por  pouco  ap6s  se  desesperar  com  o  barulho
dos  fogos.  Ele  atravessou  a  porta  de  vidrci  da  sala  da  casa  de  sua  tutora,  e
teve,  inclusive,  hemorragia  interna.  ``Gra€as  a  Deus,  esta  vivo'',  disse  Raquel.

Cachorro  ficou   gravemente  ferido   ap6s   atravessar  uma   porta   de  vidro   por

medo  de  fogos  (Foto:  Arquivo  pessoal)

Os animals abandonados tambem sofrem  com  o  barulho das explos6es em
€pocas festivas.  A  maior parte deles,  no entanto,  nao 6 observada  pela
sociedade,  que  comemora  sem  perceber que cachorros e  gatos se
desesperam  pelas ruas,  se ferem  e  morrem  em  atropelamentos e  por ataques
cardlacc)s.  Urn deles,  entretanto,  gravemente ferido  por causa  dos fogos,  foi
visto  por  uma  mulher,  que  o  ajudou.  Enilde  Mendes  Lustosa,  conhecida  par se
preocupar com  os  animais  em  sjtua¢5o  de  rua  que diariamente  sao
alimentados  por ela,  se  deparou  com  a  cadela  Menina  com  uma  grave  fratura
no  maxilar.  Inocente,  ao  ver o  explosivo  no  chao,  ela  o  segurou  na  boca,
acreditando  ser urn  brinquedo.  Os fogos  estouraram  o  maxilar da  cadela.
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Menina  foi  resgatada  por  Enilde,  que tamb6m  decidiu  adota-la.  Levada
Hospital  Veterinario  Pdblico  do Tatuap€,  na  Zona  Leste  de  Sao  Paulo,  a
recebeu  os  primeiros cuidados  e,  ap6s  ser encaminhada  a  urn  especialista,
c)perada.  Menina  usa  agora  uma  sonda  para  se  alimentar e  se  recupera  da
cirurgia.  Uma  publica€ao  no  Facebook,  feit:a  por uma  das  pessoas  envolvidas
r`^     ~--A          /`/vtiJfyin!+ft      dif`^T/    1T`~.,`      {~A`~     ,,      ,i..~,~Ty~tvco`      ,rd,`      ,+f.        ^v.`.`}.^~¥=a ..,.,, _r      ,,.,Ino  caso,
C `# 'i : .`= i x3 .

A    cadela    Menina    sofreu    fratura    grave    no    maxilar   ap6s    abocanhar    urn

explosivo  (Foto:  Arquivo  pessoal)

Urn video  publicado  por Andre  Luiz  ornellas  mostra  o  sofrimento  de  urn c5o
que,  segundo  o tutor,  estava  convulsionando  pela  d€cima  vez  devido  aos
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fogos.  Na  legenda  do  video,  Ornellas disse  que  era  para  as  pessoas  s'?i
lembrarem  daquelas  imagens antes de  pensar em  comprar fogos.  ``Nal§
prejudiquem  urn ser que  nao tern como se defender.  Voc€s causam  a  rri
de  muitos caes",  escreveu.  0 video teve,  ate o  momento,  123  mii
compartilhamentos.

Mas  n5o foram  apenas os cachorros que sofreram  as cru6is consequencias do
uso  de fogos de artificio.  Urn bode que  estava  prestes a  ser resgatado  morreu
ap6s  t:er  uma  parada  cardlaca.  ``Malditos  fogos!  Quantos  animals  vieram  a
6bito  por luxo  humano?  Meu  natal  arrasado",  publicou  Armadinho  Ferreiro,
que estava  indo  realizar o  resgate quando  soube da  morte.

Gatos tamb€m  foram  pre].udicados  pelo  barulho  dos explosivos.  Assim  como
v5rios  cachorros,  eles desapareceram  ap6s fugirem  assustados com  o
barulho.  No  Facebook,  os tutores  de  Gael  fizeram  uma  publicacao  anunciando
seu  desaparecimento.  ``Fugiu  por causa  dos  fogos  de  Natal'`,  disseram  os
tutores  do  gato.  A  pequena Jade,  gata  ajnda  filhote,  tamb€m  fugiu,  com
medo.  Luciana  Nunes,  tutora  de Jade,  pediu  ajuda  aos  internautas  para
encontrar a  gata.

PROCURA-SE GATO GAEL

F|/Giu A Aior?E at coMneGo paR cAusA aos FOGoS
RE NATAL {24/aeh Run C3tagnaees,  ±09. iD Sao Pjarulo

obi.: Ga*0 8®iado. 4 pathehas brancas tiiig oneinbe,,
cofro vermetha.  CELLIIAR: u 95193-8764

(Foto:  Arquivo  pessoal)
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Pit bull  estoura  porta  de vidro durante  os fogo

Campinas,  SP

:`i;-

Urn cachorro pit bull estouroii  unia por{a de \ idro (Ie uma casa e fugiu diiraiite a qucima de f`ogos
do  r€vcillon` ontem` cm  Campinas.  0 cachoi.I.o  foi  localizado hora.i dcpoist ma`s com  fcrimeiitos
nab iiatas e precisou passar por atendimento  veteriiidi.io.
Outra`` diias eadclas da mesma casa  l`ugiram  por conta do bai.ulho dos fogr)s c uma ainda sl`guia
desaparei`ida, ate a  iioite de  iiiitcm.

De acorclo com  a protet{)ra juliana  Sou7a. o ease  cicun[ec`eu cm  uliia residenciti no  Bonfim.  -.Ele
(1cou  mLlito assLislado.  agitado  e csl(>ur(iu  a  polt{i  dL`  \ iclr{).  As  duas  ouLras  (cadelas)  f(}raffi  atr.is

delc.  r,ncontrar£,im cle depois ja todo machucado €  prec`isou  ir para  o  hospital  veterin*fio".
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criangas autisfas sa® sensiveis a® fearuiho dos fogos de artifici

Crian?as com autismo podem apresentar hipersensibilidade aos sons muito altos.

corno e o caso clos estouros provocadQs par fogos de artificio   em Sao Paulo

30/12/201916hl4 Resumo da noticia Criangas com Transtomo do Espectro Autista

{TEA) possuem hipersensibilidade sensorial e sofrem com os barulhos dos fogos de

artificio A caracteristica a comum em individuos com TEA e provoca uma sobrecarga

dos senticios, causando desconforto e ate compoltamentos agressivos a ideal 6

tentar confer a  crianga  para que e!a  nao se machuque  na crise;  prepafarmla e exp!icar

a probiema acontece pois mi"tos individuos com TEA apresentam uma

hipersensibilic!aCie sensorial aos estimulos do ambiente.  a fator 6,  inclusive,  urn dos

criterios levados em conta na hora de fechar a diagn6stico.  Urn laticio de cachorro ou

uma buzina de caminhao, pc>r exemplo,  podem ser suficientes para causar panico

em crian?as dentro desse espectro.  E coma se e!es escutassem toc!os os sons do

ambiente de uma s6 vez sem focar a atengao em  nenhum de!es,  provocando uma

sobrecarga naquele sentic!o   "i a!go que foge ao contrQle deles";  explica  a
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neuropsicdloga Deborah Moss,  mestre em psico!ogia do desenvoivimento

USP (universidade de Sao Paulo).

A hipersensibihdade sensorial pods ainda acometer ou{ros senticlos.  No caso clo tato,

a crianga pode ter medo de textures e evitar andar desca!?o na grama ou usar

meias,  por exemplo.  Quando atinge o paiadar,  pode fazer com que o indivicluo coma

apenas alimentos pastosos, ou s6 secos,  No campo visual,  luzes intensas tamb6m

podem provocar essa sobrecarga sensorial,  que acaba causando desconfcirto e ate

comportamentos agressivos nos autistas`  De acordo com Marcos Escobar,

neuropeciiatra  no Hospital das Clinicas da  FMUSP  {Facuidade de  Mec]icina da

Universic!ade de Sao  Pauio)`  isso acontece  porque  individuos com a condi?ao tern

dificuldade em entender o contex{o das situag6es,  impedindo qua e ...- Veja maj§ em

https://www,uoi.com,br/vivabem/noticias/redacao/2019/12/30/por-que-criancas~

autistas-sao-sensjveis-ao-barulho-dos-fogos-de-artificio.htm?cmpid=copiaecoia
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Veja em  quais cidades da  regiao 6 proibido

soltar fogos com  barulho;  multa  pode

chegar a  R$ 2,6  mil
Em case dc rcincidencia, miilla

dobra tic valoi..  Confira coma

fazlir as d€nrincias.

Em algumas i`idades da regiao a virada do ano vat ssr sem barulho de fogos

Nos tiltimos anos tern aumentando o nLimero de locais onde os fogos com
estampido sao proibidos. A preocupa?ao vein do inc6modo que as
explos6es causam a animais e pessoas.  Confira se na sua cidade ha lei
contra a soltura de fogos com barulho:
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Aguas da Prata

De acordo com a lei municipal  numero 02.291, de  13 de margo de 2018,
proibido a  utilizagao de fogos de artificio e explosivos que causem barulho
e poluigao sonora. A multa para quem desobedecer a determinagao e de
20 Unidade Fiscal do Estado de Sac Paulo (ufesp),  correspondente a R$
530,60 em valores atuais.  Em caso de reincidencia,  o valor aumenta para
R$  1.061,20.  Quem se sentir prejudicado deve ligar 190 e denunciar por
perturba?ao.

Am6rico Brasiliense

0 municipio de Am6rico Brasiliense proibe a queima, soltura e manuseio de fogos de
artificio e artefatos pirot6cnicos desde que a lei nj`mero 2.234 de 16 abnl de 2019
entrou em vigor.

Araraqunra

A al{eraeao na lei complementar n° 18 de 22 de dezembro de  1997 para proibir a
soltura cle fogos de artificio com  ruidos em Araraquara foi assinada em 20 de
fevereiro.  Quem descumprir a nova legislagao sera multado em  10 unidades fiscais
do municipio  (UFM):  R$  553.  Em  caso de  reincidencia,  o valor aumenta para  R$
1.106. As dendncias podem ser feitas pelos ndmeros  190 e 153,  mas e necessario
qile o denunciante tenha provas.

Conchal

A lei  ntimero 2.140 de  14 de novembro de 2017 permite a  soltura de fogos de artificio
classe A:

Fogos de vista son estanipido d€ none generico .`centelhador de vara", .`centelhador
de tubo" e .`funigeno" e outros artigos eqiiipara\-eis com ate 5 granitts de earga de efeito por

Pe9a

F{)g()s de estampic[o contendo ate 20 centigramas de p(;l\ oi.a branea por pega
A multa pelo descumprimento do disposto nesta  lei 6 no valor de 50 a  100 Unidade
Fiscal do Estado de Sao Paulo (Ufesp), correspondente a R$  1.326.5 e  R$ 2.653 em
valores atuais. As dendncias deverao ser gravadas em videos e informadas pelo
telefone da Guarda  Municipal  (19) 3866-1288.
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16 munie]'pios da regiz~io proi`bem  fogos de artificjo com  barulho. ~ Foto:
Reprodu?cio/'F,ETV

Descalvado

E proibido a utilizagao de fogos de artificio e artefatos pirot6cnicos com efeito sonoro
ruidc)so,  como estouros e estampidos, de acordo com a lei ntimero 4.303 de  18 de
margo de 2019,
0 descumprimento da lei acarretara uma multa no valor de R$ 2 mil,  o qual sera
dobrado na  primejra reincidencia e quadruplicado a partir da segunda  reincidencia,
entendendo-se como reincidencia o cometimento da mesma  infragao num periodo
inferior a 30 dias. As denilncias podem  ssr fei{as diretamen{e a  Policia  Militar.

Dourado

De acordo com  a lei municipal  nrimero  1.643 de 28 de fevereiro de 2019,  6 proibiclo o
manuseio,  a utilizaeao,  a queima e a soltura de fogos de artificios de efeito sonoro,
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Quem descumprir as especifica?6es sera multado em 50 Unidade Fiscal do
de Sao Paulo (Ufesp), correspondente a R$  1.326,5 em vaiores atuais.  Em
reincid6ncia,  o valor sera dobrado.

Gaviao Peixoto

E proibido o uso de fogos de artificio que causem poluigao sonora, coma estouros e
estampidos em  recintos fechadc>s e abertos, areas ptlblicas e locais privados.  0
descumprimento da lei 692 de 25 de abm de 2018 ocasionara a mu!ta de R$ 2 mil, a
qual sera dobrada  na primeira  reincidencia  e ciuadruplicada a  partir da segunda
reincidencia, entendendo-se como reincidencia o cometimento da mesma infragao
num  periodo  inferior a 30 dias.

Ibate

Nao e permitido queimar ou soltar fogos de artificio,  bombas,  busca-pes,  morteiros e
demais fogos perigosos nos locals ptlbllcos e privados,  assim como quaisquer outros
artefatos pirot6cnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o territ6rio do municfpio,  com
excegao dos fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos
vjsuais sem estampido. As infrag6es da lei ndmero 3.123 de 12 de margo de 2019
devem ser feitas pelo telefone (16) 3343-6290.

Itirapina

Segundo a  lei  numero 2.916 de  15 de abril de 2019, fica  proibido o manuseio,  a
utilizagao, a queima e a soltura de fogc>s de estampidos e de ar{ificios,  assim como
de quaisquer artefatos pirot6cnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o territ6rio do
municipio, 0 descumprimento das normas acarretara ao infrator a multa  no valor de
40 Unjdade Fiscal do Estado de Sao Paulo (Ufesp), correspondente a  R$  1.061,20
em valores atuais.  Sera acrescido de  100% em cada  reincidencia.
E  possivel denunciar por meio de  boletim de ocorrencia  na  Policia  Civil ou  ligagao no
setor juridico da  Prefeitura  no telefone  (19) 3575~9000.

Itobi

E impedido o manuseio,  a utilizagao,  a queima e a soltura de fogos de estampidos e
de artificios,  assim como de qLiaisquer artefa{os pirotecnicos de efeito sonoro ruidoso
em todo o territ6rio do municipio  .  Os  infratores serao multac!os  no valor de  10
Unidade Fiscal do Municipio  (UFM),  valor que sera dobrado na hip6tese de
reincidencia. entendendo-se coma reincidencia o cometimen{o da mesma infragao
num  periodo inferior a  30 dias.

Ibat6

Nao 6 permitido queimar ou soltar fogos de artificio,  bombas,  busca-p6s,  morteiros e
demais fogos perigosos nos locais pdblicos e pnvados,  assim como quaisquer outros
artefatos pirot6cnicos de efeito sonc]ro rujdoso em todo o territ6rio do municipio,  com
excegao dos fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos
visuais sem estampido. As  infrag6es da lei  ndmero 3.123 de  12 de margo de 2019
devem ser feitas pelo telefone (16) 3343-6290,
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Itirapina

Segundo a  lei  ntimero 2.916 de  15 de abril cle 2019,  fica  proibido a manusei
utilizagao, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artificios, assim como
de quaisquer artefatos pirotecnjcos de efeito sonoro ruidoso em todo o territ6rio do
municipio. a descumprimento das normas acarretara ao jnfrator a multa  no valor de
40 unidade Fiscal do Estado de Sao Paulo (Ufesp),  correspondente a R$  1,061,20
em valores atuais.  Sera acrescido c!e  100% em cada reincidencia.
E possivel denunciar por meio de  boletim de ocorfencia na  PolTcia  Civil ou  ligagao  no
setor juridico da Prefeitura no telefone (19) 3575-9000

ltobi

E impedido o manuseio:  a utilize?ao,  a queima e a soltura de fogos de estampidos e
de artificios,  assim como de quaisquer artefatos pirot6cnicos de efeito sonoro ruidoso
em todo o territ6rio do municipio  .  Os  infratores serao multados no valor cle  10
Unidade  Fiscal do  Municipio  (UFM),  valc>r que sera dobrado  na  hip6tese de
reincidencia,  entendendo-se coma reincidencia a cometimento da mesma infragao
num periodo  inferior a 30 dias.

Rio Claro

i barrada a utilizagao de fogos de artificio que causem poluigao sonora,  com
estouros e estampidos,  no municipio. A lei ndmero 5.314 de 28 de agosto de 2018
determina multa  no valor de 500  Unidades  Fiscais do Municipio (UFM),  valor que
sera dobrado na hip6tese de reincidencia,  prevista a pena alternativa de doa?ao de
alimentos e remedios,  no valor equivalente a obrigagao da multa, de acordo com as
necessidades do  Departamento de Prote?ao Animal (DPA).

Santa Cnnz das Palmeiras

No municipio de Santa Cruz das Palmejras,  e projbido o manuseio, a utilizagao,  a
queima e a soltura de fogos de artificio e artefatos pirotecnicos que causam  poluigao
sonora, exceto em feriados federais, estaduais e municipais, de acordo com a lei
ndmero 2.210 de 21  de margo de 2017

Sfro Joao da Boa Vista

Segundo a  lei ntlmero 4.379 de 23 de outubro de 2018, fica  proibida a queima,
soltura e manuseio de fogos de artificio e artefatos pirc)tecnicos que causem  poluigao
sonora,  como estouros e estampidos. A proibigao se estende a todo municfpio, em
recintos fechados e ambientes abertos, em areas publicas e locais privados.  Em
caso de descumprimento,  sera aplicada multa c!e R$ 2 mil, dobrada em caso de
reincidencia.
*Sob sur}erviTc~i(j de  Fchi(rna Assis
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t`ogi}s de artificio:

proibido em Cagapa\''a

„'

(i-(-i.-.)   3*^   =('18  -i      \L`,\P/\Ly.A

sanciorladit flc`1c`  did  25  de junho  dc`  2018.  a  lc`i  m'imero  5601.  dt`  LiiltoTia  clo  +creador  ,lean  \'aca.  `ubsi`rita  pc`l(i

`c`rL`ndor  CjlauctT  Sp{nclli  Jaimz7,i,    ti{!a  proi'bc  a  cttme!.cidli7ata(j,   a  u{I`h7a¢§o  il  `iu  a   rabrj.a¢`ao  di>   ft)gas  c>m

Cdqapa`.a.

Os  jnfra(ol`es  pes`oa  tisica`  scrtlo  pumdos  com  mLil{Lt  Jc  .?8  i  ,FL`,Spa.  aproxima`la"ente  RS   i .()()()`()0  L`  os  p€ssoa

juridical   1901,,FESPs  L`erca  dcs 4.8()i)  I.eais.

A   iniiitati\a  ja   foi   ado[acia   i}or   di\ersa`   eidadcs   cto   VaiL`   do   Paraiba,   c{)in   grandc   accil{igao   pal-   parle   da

socjct{adl`.

Agrad€cem.    IHlidos,   os   idosi.s5   {cc5m~nascidos`    pessojis   com   iiecessiclades   i'speci<iis,   .mlmais   d(mi€s{leos   e

sii\'eslr3S`   e   demais   membros   da   sociedade   de   Ca¢aT)a\Ja,   {iiie   pfts3a!ao   a   contai    i`om   coiiiemi}ra¢`6es   fTiaib

saud{iveis ¢ de  melror poker d€  inc6modo gcra!
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CAMARA MUNICIPAL DH J
PALACIO DA LIBERDADE

Ganha  [ambc>m  com   ist{],  o   lcndarlo  c`achoi`rinho  Bidu`  qu€  r€c{`!ic`u  dc  sou  done.  ()  quadrinista  \faur
Soura`  na  i`begada dc.s{c  arlo  de  2018^  o  pl`esenli'  `]:1 su``pl`mi~to  da queima de  fog:o.3  i`m  bLia  chficara`  e

cumunidade.

•`C()miimco   q{ie   siisperidi   ess€I   apreserita¢ao   em   respL>j{`)   i)1)s   animals   domciticos   e   sH\estTes   q`]e   sao   mui[o

maltiatados  (`tim  cssa  pratica.   0  son  da`  ¢iplt}s6€5  6   mui[`)  vi'()l€nto   pttra   suds  audi+`Cyes.   \olto  com  os   !`()gos

quando  forem  r`abricados  sc`m  os  estroiidos`` I
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACI0 DA LIBERDAI)E

Art.   1e:   Fica   proibidQ   no   MHmGipio   de   fa?apava   a
utilisa§ao`   fatheaeao   e   comerclalka¢&o   de   fogos   de   artifi'clo   e
explosivos   c!iversos   qua   causem   barulho,   ficando   permitldo   a
utliza€aQ  dessgs  artefatos  gem  estampido  {silenciQ§as).  a  fin  de
proteger o bemngstar da comunidede a dos anmais, obedecendo a
estabe]ecido   pox   Lei   Federal`   que   diz   `E   PROIB!DO   CAUSAR
SoFR,MENTo E ESTRESSE DESNECES§AR]C> AoS ANjMA,Spr.

Par±grafo  UnicQ*  Todas  as  atividades  comemorativas
desenvolvidas  pelQ  Munici.pie  no   qual  sejam  ut!ljzadas  fogos  de
artificiQ. obrtsatoriamente usarao fngos de artiti'Gio silenciosos {sem
estampido}`

Art. 2¥ As atividades promovidas par particularEs sejam
ela§ Pessoa Flstea ou Jur#dica[ somente serao efetuadas Com foges
sitencio§es`

Pardgrafo    unieQ,    NQ   alvar8   expedido   8   Pessoas
Juridicas per@ use de fogcs de 8rtiffeiQ. censfara que  somente sera
permitido Q usa de fogos silenci8sos {sem estampido}`

Art.   3®:   Servirao  coma  pro¥@s  do  de]Ito,   imagens   ®u
fi!magens fe#as pQr dispesitivos eietrsnieQs.

Camara  Municipal de Jacarei,  27 de janeiro de 2020.

6nia Patas da Amizade)
Vereadora -Lider do PSB
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