
PARECER CEDECONDH

REF.: PROCESSO Nº 209.00179/2021-00 

 
INCLUI A EFEMÉRIDE SEMANA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA NO ANEXO DE LEI N° 10.904, DE
31 DE MAIO DE 2010 – CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, AS ALTERAÇÕES POSTERIORES, REALIZADA NA ÚLTIMA SEMANA
DE OUTUBRO. 

 

Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto em epígrafe, de autoria da Vereadora Daiana Silva dos
Santos.

O Projeto visa incluir a efeméride semana da saúde da população negra no anexo de lei n° 10.904, de 31
de maio de 2010 – calendário de datas comemora�vas e de conscien�zação do Município de Porto
Alegre, as alterações posteriores, realizada na úl�ma semana de outubro.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde aduz que, observado o disposto
no art. 5º da Lei 10.904/10, e tratando-se de matéria de interesse local não vislumbra óbice de natureza
jurídica à tramitação do projeto de lei em questão.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, que por sua vez emi�u
Parecer favorável, pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Nos termos da proposição apresentada, o projeto pretende incluir no Calendário de Datas
Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre a efeméride da Semana da Saúde da
População Negra, a ser realizada na úl�ma semana de outubro.

Segundo algumas es�ma�vas, cerca de 25 milhões de pessoas que têm origem africana vivem fora do
con�nente africano. Incluindo o Brasil, em que metade de sua população é negra. Em nosso país há o
maior con�ngente populacional de pessoas negras fora da África. No úl�mo censo demográfico (2010),
47,5% da população brasileira foi classificada como branca, 43,4% como parda e 7,5% como preta.

Em síntese, é o relatório.

O Projeto é meritório, sendo dever desta cidade elaborar programas de conscien�zação voltados à
educação, assim como, programas culturais.

Para promoção da saúde da população negra é importante a implementação e execução de polí�cas
públicas. Com implementação de mecanismos de controle social, produção de conhecimento, formação e
educação permanente para integrantes do sistema de saúde municipal.

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 13:36, 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 0345942 e o código CRC C1B744C7.

Referência: Processo nº 209.00179/2021-00 SEI nº 0345942

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 016/22 – CEDECONDH con�do no doc 0345942 (SEI
nº 209.00179/2021-00 – Proc. nº 1214/21 – PLL nº 542/21), de autoria do vereador Alexandre Bobadra,
foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 17 de março de 2022, tendo ob�do 05
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, 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: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: Não votou. 

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
17/03/2022, às 15:37, 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 0355135 e o código CRC B2399E1F.

Referência: Processo nº 209.00179/2021-00 SEI nº 0355135

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

