
PARECER CEDECONDH

 

PROCESSO Nº: 024.00082/2021-10

 

Inclui a efeméride Dia Municipal do Tamboreiro 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 28 de setembro.

 

Vem a esta Comissão, para Parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Cláudio Janta,
que tem como obje�vo modificar o Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e alterações
posteriores, para ins�tuir no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município
de Porto Alegre o "Dia do Tamboreiro”, a ser comemorado anualmente, no dia 28 de setembro.

Como se dessume da exposição de mo�vos, o autor pretende com a aprovação do presente Projeto de
Lei, homenagear e valorizar o relevante papel desempenhado pelo Tamboreiro, dentro das religiões de
matriz africana.

Em suas razões, destaca que tanto na Umbanda, quanto no batuque, este cargo é muito respeitado, e o
tambor são os olhos da mãe de santo ou pai no santo, porquanto o Tamboreiro é a pessoa que observa e
coordena toda a parte ritualís�ca do terreiro, para que tudo transcorra bem.

Ademais, destaca, ainda, que o tambor é entendido como um instrumento sagrado nos rituais da
Umbanda e dos cultos afro-brasileiros, pois, é através da emissão sonora deste instrumento, que se
estabelece, na crença dos povos de matriz africana, a comunicação com os orixás, caboclos e pretos
velhos.

Por fim, defende que através desta proposição, pretende-se aumentar a informação, promover a religião
de matriz africana e, acima de tudo, conscien�zar a população porto-alegrense da importância de
incen�var o respeito entre as diversas crenças e culturas.

 

É o breve relatório, passo as razões do Parecer.

 

Inicialmente, cumpre destacar que a Procuradoria da Casa, em seu Parecer Prévio tombado sob o nº.
504/21, entendeu não haver óbice cons�tucional ou ilegalidade para à tramitação do Projeto, desde que
observado o regramento disposto no art. 5º da Lei 10.904/10.

Ao seu turno, a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), consoante se infere do Parecer da lavra do
Vereador Pedro Ruas, deliberou, com fulcro na Resolução 1178 desta Câmara Municipal de Porto Alegre,
de 16.07.1992, Capítulo II, Das Comissões, Subseção III, Ar�go 36, inciso I, letra "a", e Subseção V, Dos
Pareceres, Art. 52, 1° e 2°, "a" 1, pela inexistência de óbice jurídico para tramitação do projeto
epigrafado.



Destarte, considerando a importância do projeto comento, sobretudo para àqueles cidadãos que cultuam
as religiões de matriz africana, entendo ser de bom alvitre o obje�vo pretendido pelo autor.

ISTO POSTO, inexis�ndo vícios de legalidade no corpo do projeto, conforme devidamente aferido pela
Procuradoria da Câmara Municipal, bem como pela CCJ, este relator, no âmbito de sua competência,
manifesta- se pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei em comento.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
10/11/2021, às 15:34, 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 0300610 e o código CRC 22D4C6E9.

Referência: Processo nº 024.00082/2021-10 SEI nº 0300610

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 nº 052/21 – CEDECONDH con�do no doc 0300610 (SEI
nº 024.00082/2021-10 – Proc. nº 0854/21 – PLL nº 362/21), de autoria do vereador Alexandre Bobadra,
foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 17 de novembro de 2021, tendo ob�do
04 votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIOS conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Projeto.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: CONTRÁRIO

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: Não votou.

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
24/11/2021, às 11:59, 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 0307218 e o código CRC F762486A.

Referência: Processo nº 024.00082/2021-10 SEI nº 0307218

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

