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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 024.00163/2021-10
INTERESSADO:
  

 

Cria o programa  Censo de Inclusão das Religiões de Matriz Africana
no Município de Porto Alegre.

 

À CEFOR,

 

Vem a esta Comissão, para parecer, projeto de lei em tela, de autoria do Ver. Cláudio Janta. A proposição em questão cria o programa  "Censo de Inclusão das
Religiões de Matriz Africana no Município de Porto Alegre".

A Procuradoria da casa manifestou-se não vislumbrando óbice à tramitação do Projeto de Lei em questão, apontando no entanto, que o projeto poderia conflitar
com o princípio da laicidade do Estado.

A CCJ ratificou entendimento de que não há vício de constitucionalidade na proposta.

É o relatório, sucinto. 

Considerando o projeto meritório e sem onerar a máquina pública, a priori, muito embora faltem na proposta elementos que especifiquem de onde sairão os
recursos para a realização do censo periódico, este relator é da posição que a proposta deva ser aprovada. Ressalte-se ainda que buscar elementos que visem
direcionar políticas públicas para inclusão das religiões de matriz africana não parece conflitar com a ideia de estado laico, uma vez que cabe a Administração
Pública buscar dados que fundamentem sua atuação em todas as esferas. Isto posto, manifestamo-nos pela aprovação do projeto.

 

Porto
Alegre,
6 de
outubro
de
2022.

Documento assinado eletronicamente por João Bosco Vaz, Vereador, em 06/10/2022, às 12:05, 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 0447322 e o código CRC
7D853666.

Referência: Processo nº 024.00163/2021-10 SEI nº 0447322

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 131/22 - CEFOR con�do no doc 0447322 (SEI nº 024.00163/2021-10 – Proc.
nº 1306/2021 - PLL nº 579), de autoria do vereador João Bosco Vaz foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota, com votação encerrada em 20 de outubro de 2022, tendo ob�do 03 votos
FAVORÁVEIS 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereador João Bosco Vaz – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: Não votou

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 24/10/2022, às 17:01, 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 0455416 e o código CRC A21065F1.

Referência: Processo nº 024.00163/2021-10 SEI nº 0455416

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

