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Inclui a efeméride Dia de Tereza de Benguela no
Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 –
Calendário de Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto Alegre –,
e alterações posteriores, no dia no dia 25 de julho.

  

Vem a esta Reunião de Comissões Conjuntas, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria da Vereadora
Daiana Santos, juntamente com as Vereadoras Bruna Rodrigues, Laura Sito, Karen Santos e Vereador
Matheus Gomes, que compõem a Bancada Negra desta Casa.

Sobre o Projeto em questão, a Procuradoria da Casa apontou a inexistência de óbices de natureza jurídica que
impeçam a tramitação da proposição.

É o sucinto relatório.

Quanto ao mérito, cabe referir, o  Brasil é um país continental. Possui uma grande pluralidade de culturas.
Dentre elas, a história do povo africano e do povo negro escravizado, a qual descendem mais da metade da
população brasileira. Ao revisitarmos a história das cidades do nosso país, o que mais se destaca é a riqueza
de experiências humanas. Nesse sentido, as mulheres negras apesar de estarem, em sua maioria, em papéis
periféricos nos livros de história, têm um papel fundamental de manutenção da cultura e de resistência do
povo negro. Não apenas isso, mas também na construção econômica e social de nosso país.

Tereza de Benguela, “Rainha Tereza” como ficou conhecida em seu tempo, é uma dentre diversas mulheres
negras importantes de nossa história. Ela viveu na década de XVIII no Vale do Guaporé, no Mato Grosso.
Liderou o Quilombo de Quariterê após a morte de seu companheiro, José Piolho, morto por soldados. O
território resguardava a vida de mais de 100 pessoas, entre negros e indígenas, durante as décadas de 1730 e
seguintes, por aproximadamente 70 anos.

A histórica luta do povo negro, com especial destaque ao protagonismo das mulheres negras, deve ser
respeitada e analizada com vistas na superação de mazelas que se perpetuam contra essa população. Ao



sancionar o dia 25 de julho, como dia de Tereza de Benguela, estaremos reconhecendo institucionalmente a
importância de mulheres que, assim como ela, foram muito importantes na luta pela liberdade e direitos.

                                Assim, considerando pela inexistência de óbice e quanto ao mérito pela APROVAÇÃO
do projeto.

 

VEREADOR PEDRO RUAS (PSOL)

Líder da Oposição

Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Luiz Fagundes Ruas, Vereador(a), em 10/11/2021,
às 11:37, 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 0300244 e o código CRC 79727124.

Referência: Processo nº 209.00042/2021-47 SEI nº 0300244

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 Conjunto nº 064/21 – CCJ/CECE/CEDECONDH con�do no  doc 0300244 (SEI nº
209.00042/2021-47 – Proc. nº 0249/21 - PLL nº 083), de autoria do vereador Pedro Ruas, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude e da Comissão de Defesa do
Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no
dia 10 de novembro de 2021.
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/11/2021, às 10:11, 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 0301038 e o código CRC D1AD43CE.

Referência: Processo nº 209.00042/2021-47 SEI nº 0301038

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

