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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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Concede o Troféu Câmara Municipal de
Porto Alegre à Igreja Universal do Reino
de Deus (TURD) -- Universal.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador José Freiras.

A Procuradoria da Casa (fl. 8) manifestou-se, em parecer prévio, no
sentido da juridicidade da matéria, uma vez que a Resolução n' 2.083, de 7 de
novembro de 2007, prevê a concessão da premiação a pessoas físicas ou .jurídicas
que, em um período mínimo de 05 (cinco) anos, tenham se destacado publicamente
e contribuído para o desenvolvimento social, económico ou humano na cidade de
Porto Alegre, por suas ações em quaisquer áreas do conhecimento humano.

E o relatório

O autor, ao justificar a proposta, reproduz um pouco a história da
IURD, fundada em 9 de julho de 1977 no Rio de Janeiro por Edil Macedo e
Romildo Ribeiro Soares. Acrescenta que, segundo estimativas do censo de 2010
realizado pelo JBGE, a IURD tem mais de seis mil templos, doze mil pastores e um
milhão e oitocentos mil ütéis ao redor do país. Pelas estimativas próprias, são cerca
de oito milhões de seguidores e quinze l-nil pastores espalhados em cento e cinto
países, sendo mais popular em nações de língua portuguesa. E uma das maiores
organizações religiosas do Brasil e a 29' maior igrda em números de seguidores do
mundo. Em 20]5, de acordo com pesquisa do Datafolha, a Universal é a quinta
instituição de maior prestígio no Brasil,

A proposta preenche os requisitos previstos na Resolução n'
2.083/2007, razão pela qual nosso parecer é pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto.

Aprovado pela Comissão em 1- '': q '' ,' .
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Vereador Adeli,
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Veiéador Miárcio Bens

Vereador Mendes Ribeiro

Vereador Regihald;o Pujol
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Vereador Clàudio Janta
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