
PARECER CCJ

EMENTA: 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 Comissão, para exame e parecer, o encaminhamento do Vereador Jesse Sangalli.

Denota-se que o referido mérito dispôs de prévia análise da Procuradoria Geral desta Casa Legislativa não
vislumbrou óbice natureza jurídica que impeça à tramitação e aprovação da proposição legislativa em
questão.

Encaminhado à CCJ para parecer.

Designado este vereador que subscreve.

É o breve relato.

Na forma do que dispõe o artigo 30, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos
de interesse local.

A Carta Estadual, no artigo 13, inciso I, por sua vez, declara a competência do Município para exercer o
poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, poder esse que é definido na doutrina como
“... a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens,
atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.(Hely Lopes Meirelles,
in “Direito Municipal Brasileiro”, Malheiros Editores, 11ª ed., pág. 393, 426/427).

A Lei Orgânica determina, também, a competência do Município para prover tudo que concerne ao interesse
local, visando a promoção do bem-estar de seus habitantes, e estatui constituir obrigação deste promover,
entre outros, o direito à segurança (arts. 9º, inciso II, e 147).

Ante o exposto, a matéria objeto da proposição se insere no âmbito de competência municipal e, assim,
concluo pela inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação da presente proposição.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
06/05/2022, às 15:42, 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 0378929 e o código CRC 1DCA135C.

Referência: Processo nº 220.00003/2022-17 SEI nº 0378929

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

CERTIFICO que o Parecer nº 139/22 – CCJ con�do no doc 0378929 (SEI nº 220.00003/2022-17 – Proc. nº
0010/22 - PLL nº 003), de autoria da vereadora Comandante Nádia, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 10
de maio de 2022, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
13/05/2022, às 12:58, 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 0382350 e o código CRC 86F4E781.

Referência: Processo nº 220.00003/2022-17 SEI nº 0382350

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

