PARECER CUTHAB

Altera a ementa e o art. 1º-A e revoga os arts. 1º e 2º, todos da Lei nº 6.643,
de 18 de julho de 1990 – que proíbe a comercialização de brinquedos que sejam réplicas em tamanho
natural de armas de fogo –, alterada pela Lei nº 10.171, de 30 de janeiro de 2007, excluindo a proibição
de comercialização de brinquedos que sejam réplicas de armas de fogo e proibindo o porte, o transporte, o
uso e a disponibilização de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo em creches, escolas de
educação infantil e de ensino fundamental, públicas ou privadas, em funcionamento no Município de
Porto Alegre.

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei em questão visa a alterar a ementa e o art. 1º- A e revogar os arts. 1º e 2º, todos da Lei
nº 6.643, de 18 de julho de 1990 – que proíbe a comercialização de brinquedos que sejam réplicas em
tamanho natural de armas de fogo –, alterada pela Lei nº 10.171, de 30 de janeiro de 2007, excluindo a
proibição de comercialização de brinquedos que sejam réplicas de armas de fogo e proibindo o porte, o
transporte, o uso e a disponibilização de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo em
creches, escolas de educação infantil e de ensino fundamental, públicas ou privadas, em funcionamento
no Município de Porto Alegre.
A Procuradoria da casa manifestou-se não vislumbrando óbice à tramitação do Projeto de Lei em questão.
Por sua vez, a CCJ também concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Projeto.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Na ótica deste relator, o projeto proposto pelo nobre vereador tem preenchido os requisitos legais. Conforme
estabelece a Constituição Federal, é da competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local
(art. 30, I).
A lei local não dispõe sobre material bélico, isto é, sobre armamento, mas sobre proteção à infância e à
juventude, especialmente em relação ao consumo de brinquedos que estimulem atitudes violentas e incitem
interesse por armas de fogo verdadeiras. Trata-se de medida educativa e protetiva a crianças e adolescentes, a
fim de evitar o acesso, por elas, a esses produtos. Matéria submetida à competência legislativa concorrente
nos termos do art. 24, V e XV, da Constituição.

III – CONCLUSÃO

Dessa forma, diante de todo exposto, inexistindo óbices, este relator manifesta-se pela aprovação do projeto
supracitado.

Vereador CEZAR SCHIRMER – MDB

Sala das sessões, 03 de junho de 2022.
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