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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Cambone é uma das a�vidades exercidas nos terreiros de Umbanda que merece uma atenção muito
especial, dada sua importância como auxiliar das en�dades, dos médiuns e dos dirigentes do Terreiro.

Como auxiliar das en�dades, cabe ao cambone ser o interprete da mensagem entre a en�dade e o
consulente, além de um defensor da en�dade e da integridade �sica do médium. Cabe a ele cuidar do
material da en�dade, orientar o que acontece em sua volta e também ajudar o entendimento do
consulente, pois a linguagem do espírito nem sempre é entendida, mas ao cambone fica claro já pela sua
in�midade com o comportamento do espírito que ele serve.

O estabelecimento dessa efeméride tem como obje�vo o reconhecimento dos cambones e sua grande
importância dentro das religiões de matriz africana, pois eles são a ponte entre as en�dades e as
pessoas que com elas estabelecem contato. Porém, muitas vezes por desinformação ou até mesmo
discriminação às religiões de matriz africana, os cambones são desconhecidos à população.

Portanto, buscando reconhecimento e respeito aos cambones, submeto este Projeto de Lei aos ilustres
pares desta Casa, certo de sua aprovação.

 

PROJETO DE LEI
 

Inclui a efeméride Dia do Cambone no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário
de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre –, e alterações
posteriores, no dia 27 de maio.

 

Art. 1º - Fica incluída a efeméride Dia do Cambone no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 –
Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre –, e alterações
posteriores, no dia 27 de maio.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 01/06/2021, às 15:06,
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 0239518 e o código CRC 560A8913.

Referência: Processo nº 024.00049/2021-81 SEI nº 0239518

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

