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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei Complementar do Legisla�vo nº
18/22, processo nº 0502/22, de Autoria do Vereador Idenir Cecchim, o qual altera o caput do art. 1º da
Lei Complementar nº 555, de 13 de julho de 2006 – que proíbe, no Município de Porto Alegre, o uso de
produtos fumígenos em recintos cole�vos e em recintos de trabalho cole�vo –, e alterações posteriores,
incluindo no rol de proibições o uso de disposi�vos eletrônicos para fumar.

O Vereador proponente jus�fica tal proposição, no sen�do de que, a comercialização,
importação e propaganda de todos os �pos de disposi�vos eletrônicos para fumar são proibidas no
Brasil, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
– RDC nº 46, de 28 de agosto de 2009 –, a qual se baseou no princípio da precaução, devido à
inexistência de dados cien�ficos que comprovassem a sua segurança para uso humano.

Informa o autor que foi procurado por diversos empresários que têm no�ciado uma
grande dificuldade de barrar o uso destes equipamentos em seus estabelecimentos, haja vista seus
usuários sustentarem que os mesmos não se tratam de cigarros ou assemelhados.

A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�u parecer, no sen�do de que,
embora exista uma dúvida razoável sobre se o produto em questão se enquadra efe�vamente no
conceito de produto fumígeno, não há óbice de natureza jurídica que impeça a tramitação da proposta.

A CCJ, por sua vez, concluiu pela inexistência de óbice  jurídico para tramitação do projeto.

 

É o relatório.

 

Conforme o Art. 40, “c”, “d”, “e”, "g", “h” e "i", do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Porto Alegre, a matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor,
Direitos Humanos e Segurança Urbana, uma vez que versa sobre o bem-estar da população, trabalho,
segurança urbana, garan�a da ordem pública, assistência social e a proteção e promoção dos direitos da
família, das mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

Assim, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, reconhecendo a relevância do tema e o caráter meritório da proposição, manifestamo-nos no
sen�do de APROVAÇÃO do projeto de lei.

           

Sala das Comissões, 06/12/2022.

 

VER. ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.



Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 06/12/2022, às
14:10, 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 0475924 e o código CRC C620114E.

Referência: Processo nº 138.00017/2022-34 SEI nº 0475924

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 175/22 – CEDECONDH con�do no doc 0475924 (SEI
nº 138.00017/2022-34 – Proc. nº 0502/22 – PLCL nº 018/22), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota, com votação encerrada no dia 19 de dezembro
de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação
abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: Não votou. 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
19/12/2022, às 17:46, 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 0482985 e o código CRC 654724F1.

Referência: Processo nº 138.00017/2022-34 SEI nº 0482985

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

