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PARECER CECE

SEI nº  024.00058/2021-72

Proc. nº 00584/2021

PLL nº 223

 

INCLUI A EFEMÉRIDE DIA DE
POMBA GIRA SETE SAIAS 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 13 DE JUNHO.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 58, inc. VI, da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre - LOMPA e do art. 35, inc. XVI, al. b, do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Projeto
em epígrafe, de autoria do vereador Claudio Janta. 

Sobre o Projeto em questão, a Procuradoria da Casa apontou a inexistência de óbice de natureza jurídica
que impeça a tramitação da proposição em questão. Da mesma forma, a Comissão de Cons�tuição e
Jus�ça (CCJ), manifestou-se pela inexistência de ilegalidades no Projeto. 

No que tange ao mérito, cabe evidenciar a exposição de mo�vos do Projeto:  

 
É uma en�dade que tem relação com causas sobre o amor, a prosperidade, o sucesso e a saúde.
Para a Pomba Gira Sete Saias não existe causa impossível.

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.

 

Além disso, ainda que as religiões de matriz africana representem a menor parte de adeptos religiosos no
país – pouco menos de 1% da população, segundo o IBGE, os números relacionados à intolerância
religiosa contra os adeptos da umbanda, candomblé e a religião dos orixás são os mais expressivos. Em
2015, segundo o balanço disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foram 179
casos e em 2019 este número alcançou a marca de 354. Só no primeiro semestre de 2019, houve um
aumento de 56% no número de denúncias de intolerância religiosa em comparação ao mesmo período
do ano anterior.
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Ademais, os cultos de matriz africana são frequentados por pessoas de todas as classes sociais, além de
serem muito inclusivos com relação às pessoas LGBTQIA+. Embora a maior parte dos adeptos da religião
sejam negros/as e esta tenha forte vinculação com a cultura e a ancestralidade negra, segundo o IBGE,
47% dos adeptos das religiões afro no Brasil são brancos e 13% do total têm ensino superior, índice acima
da média de outras religiosidades, o que demonstra a diversidade de segmentos sociais que a compõem.

Estudos recentes apontam que os percentuais de adeptos às religiões afro no conjunto da população
estão subes�mados, isso porque boa parte dos afro-brasileiros declaram-se católicos ou espíritas. Tal
declaração muitas vezes ocorre pelo preconceito histórico e estrutural sofrido por aqueles/as que se
declaram pertencentes a religiões de matriz africana. 

Desta maneira, a ins�tucionalização de ações como esta que visa ins�tuir o Dia de Pomba Gira Sete Saias,
no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre, devem ser
vistas como passos em direção à superação de an�gos paradigmas, tais como o preconceito e a
intolerância religiosa.

Está evidente, desta forma, a importância da Pomba Gira Sete Saias para a umbanda, para o candomblé e
para a religião dos orixás. Incluir no calendário o Dia da Pomba Gira Sete Saias parece ser um importante
passo para a divulgação da importância e relevância das religiões de matriz africana, já que ainda há
muito preconceito a ser enfrentado. Este dia deve ser defendido e comemorado como uma das muitas
ações necessárias para superarmos a intolerância religiosa e para construirmos um futuro de celebrações
plurais em nossa cidade.

Assim, considerando que não há óbice legal à tramitação do feito, somos pela APROVAÇÃO do presente
Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 07/10/2021, às
17:45, 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 0286941 e o código CRC 5E15992F.

Referência: Processo nº 024.00058/2021-72 SEI nº 0286941

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 082/21 – CECE con�do no doc 0286941 (SEI nº 024.00058/2021-72 – Proc.
nº 0584/21 - PLL nº 223), de autoria da vereadora Daiana Santos, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 08 de outubro de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: NÃO VOTOU

Vereador Jonas Reis: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
08/10/2021, às 23:39, 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 0287466 e o código CRC 3D0C7188.

Referência: Processo nº 024.00058/2021-72 SEI nº 0287466

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

