
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI
 

Inclui o evento Xtreme Modelling La�n America – no Anexo II da Lei nº 10.903, de 31 de maio de 2010 –
Calendário de Eventos de Porto Alegre e Calendário Mensal de A�vidades de Porto Alegre –, e alterações

posteriores, nos dias 12, 13 e 14 de novembro.
 

Art. 1º - Fica incluído o evento Xtreme Modelling La�n America – no Anexo II da Lei nº 10.903, de 31 de
maio de 2010 – Calendário de Eventos de Porto Alegre e Calendário Mensal de A�vidades de Porto Alegre
–, e alterações posteriores, nos dias 12, 13 e 14 de novembro.

Art. 2º O evento Xtreme Modelling La�n America – tem por obje�vo a realização de evento que vise dar
visibilidade ao plas�modelismo.

Parágrafo único - Plas�modelismo é um hobby que consiste em construir miniaturas em escala reduzida
fabricadas na forma de kits plás�cos com o obje�vo de exposição está�ca.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

ANEXO II
NOVEMBRO

PERÍODO EVENTO DESCRIÇÃO E LOCAL DO EVENTO

Nos dias
12, 13 e

14

 

Xtreme
Modelling

La�n
America

Organizado pela UPPA em parceria com o Poder Público. Durante os dias, será
realizado evento que obje�vem dar visibilidade, ao plas�modelismo como um
hobby cultural que fomenta os setores do comércio, hotelaria e turismo do
município.

Local: Prédios públicos que comportem eventos com até 1000 pessoas por dia.

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

O presente Projeto de Lei tem por obje�vo dar visibilidade ao plas�modelismo.

O que é o plas�modelismo?

Plas�modelismo é um hobby que consiste em construir miniaturas em escala reduzida fabricadas na
forma de kits plás�cos com o obje�vo de exposição está�ca.

Historia do Plas�modelismo como o conhecemos:

Os primeiros kits plás�cos foram fabricados pelas empresas britânicas Frog e Airfix na década de 1950.
Fabricantes americanos como Revell, AMT e Monogram ascenderam no mercado na década seguinte,
assim como a francesa Heller SA na Europa. A par�r da década de 1970, fabricantes japoneses como
Tamiya e Hasegawa dominaram o mercado e se tornaram sinônimo de tecnologia e qualidade. Outras



empresas do leste europeu, Rússia, República Popular da China e Coreia do Sul têm ganhado notoriedade
no mercado.

A UPPA (União dos Plas�modelistas de Porto Alegre) é uma en�dade fundada em 24/09/2014, Por
Everton Vieira e Jorge Souza, com o intuito de unificar modelistas, e entusiastas do hobby, em um
ambiente onde os interesses pelo plas�modelismo e pela pesquisa histórica se unissem.

O grupo realiza vários eventos reunindo seus membros e convidados no decorrer de cada ano,
destacando-se os encontros abertos ao público como o Xtreme Modelling La�n America, realizado em
2019, por onde passaram mais de 2500 pessoas.

Contando com mais de 850 modelos, de modelistas de várias partes do Brasil e inclusive exterior, além de
promover o plas�modelismo, também movimenta a cultura do município, o comércio do entorno, setor
de hospedagem e turismo. Suspenso em 2020 devido à pandemia, é aguardado com grande expecta�va
no meio do hobby a confirmação do evento para este ano de 2021.

Nosso intuito é difundir o hobby como forma de estudo da História, um passatempo diver�do, e
principalmente, a troca de conhecimentos e ideias, que possam expandir o plas�modelismo como uma
forma de união e confraternização entre as pessoas.

Portanto, pelo exposto, submeto este Projeto de Lei aos ilustres pares desta Casa, certo de sua
aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 16/09/2021, às 19:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0278949 e o código CRC 4E113799.

Referência: Processo nº 024.00091/2021-01 SEI nº 0278949

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

