


 

PROJETO  DE  LEI  N° 014/2022 

 
 

EMENTA: “INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

JARDINÓPOLIS, O DIA 09 DE JULHO COMO O DIA 

MUNICIPAL DOS COLECIONADORES, ATIRADORES 

E CAÇADORES (CAC’S) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

  

 

 
    SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTO(AMOS) A CONSIDERAÇÃO  DA CASA  O  SEGUINTE:  

 

 

 Art. 1º Fica instituído, no calendário oficial de eventos do Município de Jardinópolis, 

o dia 09 de julho como o DIA MUNICIPAL DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E 

CAÇADORES (CAC’s).  

  

Art. 2º No dia municipal, instituído pelo art. 1º desta lei, será promovido: 

  I - esclarecimentos sobre os riscos e ameaças à integridade física a prática esportiva 

envolvendo armas, sem conhecimento e acompanhamento qualificado; 

  II  – orientação e campanha de conscientização da população; 

  III – realização de simpósios, conferências, palestras, exposições, eventos com a 

comunidade e instituições e associações públicas ou privadas; 

  IV – conscientização da comunidade sobre o tema; 

  V – estabelecer campanhas esclarecendo condutas a serem seguidas;  

  VI – eventos e ações com a comunidade envolvendo instituições públicas ou privadas. 

  

 Art. 3º A presente Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, no que 

couber. 

  

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

 

LEANDRO  MORETTI  SERRANO 

             - Vereador Legislatura 2021-2024  - 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Apresentamos o presente projeto tendo em vista que com o  crescente aumentos de 

novos CAC's, faz se necessário prestar informações e promover conscientização a nível 

municipal, a respeito do tema. 

Os CAC's, assim chamados, em sua maioria são praticantes de tiro desportivo, onde 

disputam campeonatos locais, brasileiro e mundial, devidamente vinculados ao Exército 

Brasileiro. Como toda categoria, os CAC's são amantes do que fazem, são unidos, 

disciplinados e buscam cada vez mais acabar com o rótulo negativo que se vincula a questão 

relacionada as armas de fogo. 

Utilizam em suas modalidades, somente armas legalmente adquiridas e devidamente 

registradas no sistema vinculado ao Exército Brasileiro - Sistema de Gerenciamento Militar 

de Armas (SIGMA). O SIGMA é o banco de dados responsável por manter atualizado o 

cadastro das armas registradas no Exército Brasileiro, onde são oferecidos os serviços de: 

Autorização de Compra, Emissão de Registro de Arma de Fogo (CRAF), emissão de guia de 

trânsito no Exército (SIGMA). Por sua vez, todo CAC possui um registro chamado CR 

(certificado de registro). 

São pessoas com conduta ilibada, pois para conseguir o deferimento do Registro, 

precisa-se possuir bons antecedentes criminais, residência fixa, renda comprovada, ser maior 

de idade (porém só pode ter arma de fogo, sendo maior 25 anos de idade, haja vista vedação 

da Lei 1O.826/2OO3 - Estatuto do desarmamento). 

Dessa forma, considerando a importância da valorização da categoria, bem como a 

necessidade de oportunizar o esclarecimento das atividades desempenhadas pelos CAC’s, 

submeto o Projeto de Lei a apreciação dessa Colenda Casa de Leis. 

 

     Sala das Sessões, 20 de junho de 2022. 

 

 

LEANDRO  MORETTI  SERRANO 

             - Vereador Legislatura 2021-2024  - 
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