
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DA CANOA

PEDIDO DE INDICAÇÃO  N°      /2018              

Vereador Nenê do Krep 

        
PROIBE   A  VENDA  E  O  USO  DE
GARRAFAS  E  COPOS  DE  VIDROS  EM
PONTOS PÚBLICOS E FAIXA DE AREIA,
NA BEIRA MAR DE CAPÃO DA CANOA 

Art. 1º - Fica proibido a venda e o uso de garrafas e copos de vidros nos pontos públicos e 
faixa de areia do município de Capão da Canoa.

Art. 2º - A venda ou a oferta de bebidas, nos pontos públicos e na faixa de areia somente
poderão ser efetuadas com uso de embalagens ou copos descartáveis, não cortantes como:
copos plásticos, latas, pets, ou outras embalagens descartáveis. 

Art. 3º - Os bares, restaurantes, quiosques, foodtrucks e outros estabelecimentos comerciais,
situados  em  pontos  públicos,  que  forneçam  e  comercializem  bebidas  alcoólicas  ou  não,
situados até 200 (duzentos) metros da faixa de areia, deverão obedecer ao constante no artigo
2º. 

Art.  4º  -  Em caso  de  desobediência  ao  que  preceitua  a  presente  Lei,  os  infratores  ficam
sujeitos à:

a) Advertência com notificação

b) Multa de 3 (três) PTMs;

d) No caso de Segunda Reincidência multa de 10 (dez) PTMs;

e)  No  caso  de  Terceira  Reincidência,  Cassação  de  Alvará  com proibição  de  abertura  de
qualquer estabelecimento comercial do gênero no âmbito do município. 

Art. 5º - Em caso de omissão, o Coordenador de Fiscalização ou o designado para aplicação
da presente lei será responsabilizado por não adotar medidas constantes do artigo 5º. 
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Art. 6º - Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação, revogando as
disposições em contrário. 

JUSTIFICATIVA

Capão da Canoa de acordo com o senso do IBGE de 2016 tem aproximadamente 48,401 habitantes,
mas nos meses de veraneio este número sobe para aproximadamente 110 mil pessoas, que buscam
na nossa praia um lugar para aproveitar suas férias, momentos de lazer e diversão. 

Passam pelas areias de Capão da Canoa, pessoas de dentro e de fora do Estado do Rio Grande do
Sul, bem como pessoas dos países visinhos como Argentinos, Uruguaios e Paraguaios. 

Famílias inteiras viajam horas e horas para desfrutar todas as maravilhas da nossa Cidade, mas é na
beira  mar,  nas  areias  brancas,  debaixo  dos  guarda-sóis,  onde  encontramos  o  maior  número  de
pessoas concentradas, todos os dias, durante todos os meses de veraneio. 

O nosso moderno calçadão virou cartão postal, onde as pessoas podem caminhar, correr, praticar
esportes, sentar-se apreciar a paissagem, levar as crianças para brincar e degustar a gastronomia da
nossa Cidade.

Na beira mar, podemos ver crianças, idosos, jovens e adultos, de pés de calço, circulando na areia,
na beira do mar e no calçadão, durante o dia e a noite, aproveitando os momentos para relaxar,
manter  contato  com a natureza,  divertir-se,  desligando-se  das  rotinas,  do stress  do trabalho,  da
correria dos grandes centros urbanos.

Pensando no bem estar dos moradores e veranistas, em oportunizar momentos de lazer atrelados a
segurança, para que estas famílias possam de fato aproveitar e lembrar somente das maravilhas da
nossa beira mar, ao invés de guardar tristes lembranças onde tiveram que  interromper seu dia para
irem ao Posto de Saúde, buscando atendimento médico, em virtude de ferimentos oriundos de cacos
de vidros, deixados nas areias da praia ou no calçadão. 

Cacos de vidros são vistos diariamente no calçadão e nas areias e não podemos colocar em risco as
pessoas que buscam aproveitar em família seus dias de férias ou de folga, por isso a melhor foma de
evitar que acidentes ocorram é proibindo a venda e o uso de garrafas e copos de vidros em Pontos
Públicos na faixa de areia, calçadão, até duzentos metros de distância, bem como a colocação de
placas informando a proibição, para evitar riscos a saúde das pessoas que ali se encontram. 

Lembrando também que na beira mar o uso de bebidas alcoolicas é alto, pois as pessoas costuam
relaxar e diverti-se, tomando cerveja, caipira, entre outras e todas elas são servidas em recipientes de
vidro,  sendo  assim a  ingestão  de  alcool  pode  causar  distorção  na  percepção,  a  capacidade  de
discernimento é perturbada, a concentração diminui, aumentando o risco de brigas em locais com
um grande número de pessoas. Portando proibir o vidro nestes locais diminuiria o risco de brigas
com o uso deste objeto cortante. 

Em outras cidades e praias esta prática de proibição de garrafas e copos de vidro já são colocadas
em prática, portanto não estamos tratando de algo novo, de algo inviavel, estamos trazendo através
deste  Pedido  de  Indicação,  medidas  de  saúde  e  segurança,  pensando  inclusive  que  evitando
acidentes  com cacos  de  vidro,  também estaremos  evitando que  estas  pessoas  não  precisem do
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serviço dos Postos de Saúdee tenham somente boas recordações de dias felizes da nossa beira mar
de Capão da Canoa.

Capão da Canoa, 05 de outubro de 2018

Gabinete do Vereador
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