
PARECER CECE

Processo SEI 222.00055/2022-83

Designação 0488966

Este Projeto de Lei tem por objetivo Incluir a efeméride Dia do Tabule Libanês, no Anexo da Lei nº 10.904
de 31 de maio de 2010 e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto Alegre, no Primeiro Sábado do mês de Julho de cada ano.

O vereador Alexandre Bobadra na sua proposição, destaca que Tabule é um prato Libanês, frequentemente
degustado como um aperitivo. A palavra tabule é derivada da raiz (TBL) e significa misturar vegetais,
oriunda do verbo imperativo da língua Caldeia, quando o povo misturava todos os tipos de vegetais num
prato e os oferecia aos sábios. O desenvolvimento do prato se deve ao Líbano, que inventou esse nome
“tabule” junto com as conquistas assírias. A culinária libanesa pode oferecer mais do que apenas uma
deliciosa cozinha: ela explora origens e histórias, refletindo a extensão do intercâmbio cultural que ocorreu
entre as várias civilizações e povos que passaram pelos países árabes desde os primórdios da história.  Diante
o caso apresentado vê-se a importância de tal proposição.

É o breve relatório.

A proposição de Alexandre Bobadra é meritória e não se vislumbra óbice ao seu prosseguimento. Assim, este
vereador apresenta parecer pela APROVAÇÃO do projeto em questão.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 16/02/2023, às
10:45, 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 0507716 e o código CRC 246B2EC6.

Referência: Processo nº 222.00055/2022-83 SEI nº 0507716

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 016/23 – CECE con�do no doc 0507716 (SEI nº 222.00055/2022-83 – Proc.
nº 0587/22 - PLL nº 296/22), de autoria do vereador Jonas Reis, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota, com votação encerrada no dia 02 de março de 2023, tendo ob�do 03 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Mauro Pinheiro – Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Giovani Culau e Cole�vo: NÃO VOTOU

Vereador Jonas Reis: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
06/03/2023, às 14:11, 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 0515207 e o código CRC 74A61BD9.

Referência: Processo nº 222.00055/2022-83 SEI nº 0515207

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

