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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
EMENTA: Inclui a efeméride Dia do Baklava Libanês, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e alterações
posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre, a ser comemorado
anualmente no dia 20 de março.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este Projeto de Lei tem por obje�vo modificar o Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e alterações posteriores, para
ins�tuir no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre o "Dia do Baklava Libanês”
a ser comemorado anualmente, no Município de Porto Alegre, no dia 20 de março de cada ano. Data referente ao Equinócio
de Março no Líbano (inicio da estação da primavera no Líbano).

Baklava é um �po de pastel elaborado com uma pasta de nozes trituradas, envolvida em massa filo e banhada em xarope ou
mel, exis�ndo variedades que incorporam pistache, avelãs e sementes de gergelim, papoula ou outros grãos. Pode encontrar-se,
com diferentes nomes, na gastronomia do Médio Oriente. É geralmente servida como sobremesa nos países que fizeram parte
do an�go Império Otomano.

É feito de variadas maneiras por ricos e pobres, sempre em grande quan�dade, para a distribuição entre parentes e conhecidos,
independentemente da linhagem islâmica a que pertençam ou da religião professada por eles.

A culinária libanesa pode oferecer mais do que apenas uma deliciosa cozinha: ela explora origens e histórias, refle�ndo a
extensão do intercâmbio cultural que ocorreu entre as várias civilizações e povos que passaram pelos países árabes desde os
primórdios da história.

Por todo o exposto, jus�fica-se a criação do “Dia do Baklava Libanês” e solicito aos meus pares o necessário apoio para
aprovação deste Projeto de Lei, submetendo à elevada apreciação dos nobres vereadores, que integram esta Casa Legisla�va, na
expecta�va de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na forma regimental, diante da inques�onável
relevância que esse gesto representa para esta honrosa categoria de servidores, a qual pretende-se homenagear.

 
PROJETO DE LEI

Art. 1º - Inclui a efeméride Dia Municipal do Baklava Libanês, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e alterações
posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre – a ser
comemorado anualmente no dia 20 de março.

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em 25/07/2022, às 17:47,
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
0417080 e o código CRC 1F2E57DE.
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