
Projeto de Lei nº 0006/2019 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

disponibilização de ingressos gratuitos 
para crianças carentes do Município de 
Bálsamo em circos, parques de 
diversões e trenzinhos da alegria. 

  
O Sr. Carlos Eduardo Carmona 

Lourenço, Prefeito do município de 
Bálsamo, Comarca de Mirassol, Estado 
de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,  

FAZ SABER  
  

que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.  
  

          Art. 1º- Fica obrigada a concessão de ingressos gratuitos por parte de circos e 
parques de diversões que se instalarem no município de Bálsamo, assim como trenzinhos da 
alegria que vierem até a cidade, para crianças carentes do município. 

  
          Art. 2º - A quantidade de ingressos disponibilizada será definida em comum acordo 

entre representantes da Prefeitura e os responsáveis por estes entretenimentos no momento da 
concessão do alvará de funcionamento.  

  
          Art. 3º - A seleção das crianças contempladas com os ingressos deverá ser feita 

pela Diretoria de Assistência Social do município, a partir dos seguintes critérios:  
  
          I - Crianças com idade entre 2 e 12 anos; 
  
          II - Crianças cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos. 
  
          Art. 4º - Todas as listas de crianças contempladas, a cada circo, parque de 

diversões ou trenzinho da alegria, deverão ser publicadas no Diário Oficial eletrônico do 
município, no prazo de até dois dias após a distribuição dos ingressos. 

  
          Art. 5º -   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
          
          Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 27 de Setembro de 2019. 
  
Vereador: 
  

 
           Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 
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JUSTIFICATIVA 
  
          O Projeto de Lei tem por objetivo beneficiar crianças carentes do município, 
proporcionando a elas a possibilidade de assistir um espetáculo de circo, brincar em um parque 
de diversões e passear em trenzinho da alegria, de forma gratuita. 
  
          Por mais simples que possam parecer, essas experiências podem fazer uma grande 
diferença para essas crianças, tantas vezes impedidas de participar dessas atividades devido a 
baixa renda de suas famílias. 


