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Inclui a efeméride Dia de Ogã 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 01 de novembro.

 

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), através de parecer escrito pelo vereador Leonel Radde, manifestou-se pela inexistência de
ilegalidades no Projeto. 

 

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

 
Ogã (também ogan) na Umbanda esta relacionado à curimba, na dedicação ao toque e canto nos
dias de gira. Esses médiuns são considerados de sustentação e firmeza durante os rituais do
terreno, precisando manter a vibração adequada através dos diferentes �pos de toques no
atabaque e pontos cantados.

Portanto, através desse projeto, buscamos aumentar a informação, es�mular a sensibilização e
conscien�zar a população, incen�vando o respeito e promovendo a religião de matriz africana.

 

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.

 

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 incluir o Dia de Ogã no Calendário de
Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre, no dia 01 de novembro, 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 de Ogã para a umbanda, para o candomblé e para a religião
dos orixás. Incluir no calendário o Dia de Ogã 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. 

 
Vereadora Daiana Santos (PCdoB)
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