
PARECER CCJ

Inclui a efeméride "Dia do Obreiro da Universal" no Calendário de Datas Comemora�vas e de
Conscien�zação do Município de Porto Alegre – Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010, e alterações

posteriores –, a ser comemorado no segundo sábado do mês de novembro.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria da vereadora José Freitas.

A matéria é de interesse local e a proposta respeita o disposto no art. 5º da Lei 10.904/10 conforme se
pode verificar. Observo contudo que a proposta enseja dúvidas quanto a sua conformidade com a
Cons�tuição em razão do princípio da impessoalidade e da laicidade do Estado. Para afastar essa possível
violação poder-se-ia  ins�tuir data comemora�va ao dia do Obreiro porém sem iden�ficar ou relacionar a
determinada igreja.

Isso posto, sem prejuízo da observação feita acima, não vislumbro óbice de natureza jurídica que impeça
a tramitação do projeto de lei em questão.

 

É o sucinto relatório.

O projeto em analise está em consonância com a Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010, estabelecendo
todos os requisitos necessários para sua tramitação.

Quanto ao apontamento sobre relacionar determinada igreja, a laicidade apontada pela procuradoria,
neste caso, não privilegia uma ou algumas religiões sobre as demais, apenas homenageia membros que
promovem um trabalho voluntário e con�nuo e atendem aos diversos grupos pertencentes à Igreja
Universal. Portanto, concluímos que assim como homenagens à outros membros que, de certa forma,
também são obreiros em outras religiões e também foram contemplados com efemérides no Município,
o Estado laico trata todos os seus cidadãos igualmente, independentemente de sua escolha religiosa, e
não deve dar preferência a indivíduos de certa religião, e sendo assim, entendemos que não há violação
dos princípios da impessoalidade e laicidade.

Diante disso, esta Comissão se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 25/05/2022, às 11:42,
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 0388175 e o código CRC 2C4B0A6E.

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


Referência: Processo nº 034.00514/2021-74 SEI nº 0388175
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 166/22 – CCJ con�do no doc 0388175 (SEI nº 034.00514/2021-74 – Proc. nº
1328/21 - PLL nº 596), de autoria do vereador Claudio Janta, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 31 de maio de 2022, tendo ob�do 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
02/06/2022, às 14:03, 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 0392579 e o código CRC 992975DF.

Referência: Processo nº 034.00514/2021-74 SEI nº 0392579

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

