
PARECER CEDECONDH

REF.: PROCESSO Nº 024.00129/2021-37 

 

Inclui a efeméride Dia do Exu Mirim 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 31 de julho.

 

Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Claudio Janta.

Trata-se de Projeto de Lei do Legisla�vo, que visa incluir a efeméride Dia do Exu Mirim 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 26 de maio.

Os Exus Mirins são espíritos que atuam na linha da Umbanda. Religião com influência da matriz africana.

Segundo o escritor Rubens Saraceni, em sua obra "Orixá Exu Mirim - Fundamentação do Mistério na
Umbanda", define os Mirins como seres "encantados", que diferentemente de exus e pomba-giras, nunca
encarnaram, ou seja, sempre foram en�dades espirituais.

Da mesma forma, são chamados de “mirins” devido a baixa estatura e o comportamento brincalhão.
Mas, no geral, eles podem ser vistos mais como adolescentes. Sua caracterís�ca é sempre agir com base
na jus�ça.

Através da presente proposição, busca aumentar a informação, es�mular a sensibilização e conscien�zar
a população, incen�vando o respeito e promovendo a religião umbandista de influência matriz africana.

A proposição se insere, efe�vamente, na definição de interesse local. Isso porque apenas inclui a
efeméride Dia do Exu Mirim no Calendário de Datas Comemora�vas do Município de Porto Alegre, sem
estabelecer obrigações ou encargos para a Administração Pública. A fixação de datas comemora�vas em
âmbito municipal atende ao interesse local na medida em que busca homenagear setores, grupos ou
a�vidades relevantes para a comunidade, incen�vando e congratulando aqueles que empregam esforços
para o desenvolvimento local.

O Projeto de Lei visa dar visibilidade para uma en�dade religiosa da religião umbandista de influência
matriz africana no calendário de datas comemora�vas da cidade gera instrumento para combater a
intolerância religiosa. A intolerância religiosa se caracteriza por um conjunto de comportamentos
ofensivos contra seguidores de qualquer segmento religioso ou seus elementos.

ISTO POSTO, este relator, no âmbito de sua competência, manifesta-se pela APROVAÇÃO do presente
Projeto de Lei.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
24/02/2022, às 13:31, 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 0345929 e o código CRC C364FDC1.

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 039/22 – CEDECONDH con�do no doc 0345929 (SEI
nº 024.00129/2021-37 – Proc. nº 1106/21 – PLL nº 485/21), de autoria do vereador Alexandre Bobadra,
foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 30 de março de 2022, tendo ob�do 05
votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: CONTRÁRIO

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
30/03/2022, às 11:11, 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 0360645 e o código CRC 87E42B19.

Referência: Processo nº 024.00129/2021-37 SEI nº 0360645

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

