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PARECER CEFOR
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E MERCOSUL
PARECER Nº

/2022

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.
Vem a esta Relatora, para parecer, o projeto de lei de autoria do Ver. Jessé Sangalli que pretende atualizar a
legislação municipal no que tange à comercialização de brinquedos que repliquem armas de fogo.
É o Relatório.
Considerando que a lei nacional que trata do tema foi alterada, considerando as competências da União para legislar
sobre o tema, bem como a desatualização da legislação municipal, no âmbito de competências dessa comissão,
inexiste qualquer óbice quanto ao mérito da matéria.
Antes o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Sessões, 07 de junho de 2022

Vereadora Mari Pimentel
Relatora
Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 07/06/2022,
às 17:34, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0395207 e o código CRC 68169EC4.
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
CNPJ: 89.522.437/0001-07
Telefone: (51) 3220-4341 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

CERTIDÃO
CERTIFICO que o Parecer nº 089/22 - CEFOR contido no doc 0395207 (SEI nº 220.00003/2022-17 – Proc.
nº 0010/22, PLL nº 003), de autoria da vereadora Mari Pimentel foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 17 de junho de 2022, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS 01 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.
Vereadora Mauro Zacher – Presidente: Não votou
Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL
Vereador Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO
Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Tatiana Caroline Manica Schapke, Assistente Legislativo,
em 17/06/2022, às 12:01, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0399567 e o código CRC 5E19EEE0.
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