RIC n.9/2021

Requer ao Ministro de Estado da Defesa
informações sobre licenças concedidas
para uso de armas de fogo.

Apresentação: 12/01/2021 09:30 - Mesa

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº _______/2020
(Do Deputado José Guimarães)

Com fundamento no art. 50, §2º da Constituição Federal, combinado com os arts.
115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro que, ouvida a Mesa, seja
encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Defesa, pedido de informações sobre o sobre
licenças concedidas para uso de armas de fogo:
1) Requeiro relatório detalhado do número de armas de fogo no País: Estado por Estado;
municipio por municipio. Especificando caçadores, coleccionadores e atiradores.
2) Quais os requisitos para concessão de licença para armas de fogo?
3) Por que os dados divugados no último dia 11 (janeiro) não trazem os dados referentes a licença
concedidas pelo ministério?
4) Quantas licenças foram concedidas no ano de 2019 e no ano de 2020 ?
5) De que maneira os interessados provam que são caçadores? Colecionadores?
6) O que são atiradores? Como se dá esse exercício? Quantos há no país?
7) Que tipo de fiscalização é feita depois que o requerente recebe a licença?
8) Qual é o prazo da licença concedida ao requerente?
9) Em quais casos esta licença é retirada?
10) Em que casos nohs anos de 2019 e 2020 estas lienças foram retiradas: requeiro dados em
número e em casos, litados um a um.
11) Quais os tipos de armas de fogo são consideradas para concessão de tal licença? Por que?

Justificação
Neste momento em que vivemos a maior crise sanitária do mundo é inaceitável que o

Documento eletrônico assinado por José Guimarães (PT/CE), através do ponto SDR_56103,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

suas questões usando armamento e ainda facilita o acesso. Uma afronta a preservação da vida;
constante em nossa Constituição.
Mas, o que esperar de um governo que a cada dia vê crescer o número de vítimas da
Covid-19 e simplesmnte age com descaso. São essas as razões que nos levam a solicitar as
explicações contidas no presente Requerimento de Informações.
Sala das sessões em 12 de janeiro de 2021.
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número de concessão de licença tenha aumentado. O governo estimula a população a “resolver”
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