
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 
 

 

MENSAGEM Nº 005 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“ACRESCENTA ARTIGO À LEI Nº 8.937, DE 17 DE JANEIRO DE 2019 QUE DISPÕE 

SOBRE O MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE 

ARTIFICIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE POSSUEM ESTAMPIDO NO 

ÂMBITO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, para apreciação dessa casa.   

 

A introdução desta norma se faz necessária não somente 

para aperfeiçoar, mas também, se tornar mais cogente, coesa e coerente com as disposições 

abarcadas na Lei nº 8.937/2019. E, ainda, visa mitigar os riscos e efeitos ocasionados por estes 

artefatos de fogos de artifícios e artefatos quanto sua utilização, uso e manuseio que são prejudiciais 

aos animais e podem vir a óbito; à população em geral; aos bebês, autistas, idosos e enfermos, 

devido à poluição sonora, bem como danos ao meio ambiente devido à queima destes artefatos 

acabam gerando emissão de compostos poluentes para a atmosfera, o que caracteriza uma forma de 

poluição do ar. 

 

Dessa forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto. 

 

São Leopoldo, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

             ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador Rogel da Silva Correa 

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Acrescenta artigo à Lei nº 8.937, de 17 de 

janeiro de 2019 que dispõe sobre o manuseio, utilização, 

queima e soltura de fogos de artificio e artefatos pirotécnicos 

que possuem estampido no âmbito da área urbana do 

Município de São Leopoldo e dá outras providências. 
 

 

Art. 1º. Acrescenta artigo à Lei nº 8.937, de 17 de janeiro de 2019, que passa a viger com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 1-A. Fica expressamente vedada a comercialização e distribuição de artefatos de fogos 

pirotécnicos de efeito sonoro e ruidoso (estampidos e artifícios), em todo território do 

Município de São Leopoldo (recintos abertos, fechados, áreas privadas e públicas)”. 

 

Art. 2º. Permanecem em pleno vigor as demais disposições não alteradas por esta Lei. 

 

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

 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ........................................... 

 

 

 

 


