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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

O presente Projeto de Lei tem o escopo de incluir o Dia de Pomba Gira Maria Quitéria das Almas no
Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre.

Dona Maria Quitéria não gosta de injus�ças, odeia ver maldade nos olhos das pessoas e detesta
assis�r a sofrimentos, por isso ela faz de tudo para acabar com tudo isso e para trazer um pouco de
felicidade para a vida de quem realmente esteja necessitado.

Ademais, a inclusão de en�dades religiosas de matriz africana no calendário de datas comemora�vas de
Porto Alegre se faz importante pela grande presença e representa�vidade que essas religiões, sejam
elas de qualquer linha, têm no município.

Dessa forma, conclamo os nobres vereadores desta Casa a aprovarem a presente Proposição Legisla�va.

 

VEREADOR CLAUDIO JANTA
 
 
 

PROJETO DE LEI

 

Inclui a efeméride Dia de Pomba Gira Maria Quitéria das Almas 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 06 de junho.

 

Art. 1º  Fica incluída a efeméride Dia de Pomba Gira Maria Quitéria das Almas 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 06 de junho.

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

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 10/06/2021, às 16:28,
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 0242645 e o código CRC B8EFBB0D.

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