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CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf
PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
Proibe, no Nlunicipio de Jacarei, o uso de

togo e armas brancas nos locals que especifica e da
outras providencias.

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:

Art. 1° Fica proibido o uso de malabares de fogo e armas

brancas em semaforos, vias publicas, parques e quaisquer outras areas ptlblicas do
Municipio de Jacarei.

Pafagrafo tlnico.

Pessoas que fazem apresentae6es em

semaforos ou em quaisquer areas publicas, nao poderao usar, nesses locais, nenhum tipo

de equipamento com fogo ou armas brancas, como facas.

Art. 2° 0 nao cumprimento desta Lei acarretara ao infrator a
multa de 10 VRMs (dez Valores de Refefencia do Municipio).

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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0 presente projeto de lei tern como objetivo proporcionar

seguranga aos malabaristas e tamb6m para as pessoas que transitam pelos locais publicos
da cidade, alem de assegurar aos motoristas mais tranquilidade, pois muitos ficam

preocupados com o fogo que pode vir a cair no seu carro ou moto.

Afora estes objetivos, a propositura tamb6m tern o

prop6sito de evitar que as ag6es dos malabaristas com fogo ou armas brancas sirvam de
incentivo a muitas crianeas, que poderao querer fazer malabarismos arriscados em casa

ou com amigos, sem nenhuma seguranea e escondidos dos pais.
Portanto,

a

presente

proposieao

procura

orientar,

disciplinar e tenta evitar acidentes. Nosso sistema de satlde ja esta repleto de casos de
acidentes, de trabalho ou em residencias, sendo que os atendimentos, na maioria das
vezes, sao feitos pelo SUS. Assim, precisamos aplicar politicas de prevengao e mais

cuidados com o corpo e saude, nao podendo aceitar e ver pessoas colocando em risco sua
sadde em locais publicos, de forma a divertir os que por eles passam.

Com relagao aos malabarismos, muitas pessoas, onde
nos incluimos, acham bonito e divertido, al6m de presenciarem extrema habilidade, mas

diversas pessoas que fazem apresentag6es em sinais de transito comegam a treinar ali
mesmo, onde vao aprendendo na rua, com outros amigos, e isto nos preocupa, pois muitas
delas nao tern habilidades para malabares, que deveriam se restringir a apresentae6es
profissionais.

Ante todo o exposto, solicitamos o apoio dos nobres

pares para a aprovagao deste projeto de lei e, agradecendo antecipadamente a ateneao
dispensada, subscrevemos.
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