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PROJETO DE LEI N° 07 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.

Institui a Semana da 
Diversidade e Respeito LGBTQIA+, 
dedicada
discriminagao e preconceito. Da 
outras providencias.

Art. 1° Fica instituida a “Semana da Diversidade e Respeito LGBTQIA+”, 
no Municipio de Cajamar, a realizar-se no mes de junho de cada ano.

Paragrafo Unico - A semana de que trata o caput deste artigo devera 
ser realizada no mes de junho que e dedicado a comemorar a diversidade no 
ambito nacional e internacional.

Art. 2° Fica reconhecido a ultima semana do mes junho a “Semana da 
Diversidade e Respeito LGBTQIA+”, no municipio de Cajamar.

Art. 3° A programagao da “Semana da Diversidade e Respeito 
LGBTQIA+” sera organizada pelo conjunto de entidades representativas do 
movimento LGBTQIA+, em parceria com os orgaos publicos municipais e 
Organizagoes Nao Governamentais (ONGS), inserida no contexto das politicas 
publicas afirmativas de combate a violencia, discriminagao e preconceito a 
comunidade LGBTQIA+.

Art. 4° As agoes desenvolvidas, visando a efetividade da “Semana da 
Diversidade e Respeito LGBTQIA+” devem envolver debates, workshop ou 
palestra para conscientizagao sobre a luta da comunidade LGBTQIA+, alem de 
agoes culturais e socioeducativas e campanhas informativas nas redes sociais.

Art. 5° A “Semana da Diversidade e Respeito LGBTQIA+” podera 
constar no calendario oficial de eventos do Municipio.

combater aa

o
£'< JC
=> C Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.(/) ro 
3 E

trade 2022.Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 17 de fe'<
2
< m< ° a: f. 

o ^ 
x ■*"

< O 
*- <N
< Pi
O O

<
O
Ul

MEEa
< o
Q-

O r^-
Z
3
2

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555- CEP 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
TEL/FAX: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

o< —I2 O< oso o o
O 2;
K CM 
Q_ CO

http://www.camaracajamar.sp.gov.br


Estado de Sao Paulo 
www.camaracajamar.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

O dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e comemorado anualmente 
na data de 28 de junho em diversos paises do mundo, incluindo o Brasil. Sabe 
- se que esta data tem por objetivo a conscientizapao da populagao sobre a 
importancia do combate a “LGBTFOBIA”, visando construir uma sociedade livre 
de preconceitos e igualitaria, independente do genero e da sexualidade.

A pertinencia desta data e reforcar e fembrar todos da comunidade 
LGBTQIA+ (lesbicas, gays, bissexuais, transgeneros, transexuais, travestis, 
queer, intersexual, assexuais e +) que suas vidas sao importam, para que 
todos possam ocupar seu espapo publico, assumindo suas identidades e se 
orgulhando dessas identidades e de praticas de sexualidade e de genero.

O dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e celebrado por conta de um 
dos episodios mais marcantes na luta da comunidade pelos seus direitos, no 
caso, a Rebeliao de Stonewall Inn, ocorrida em 1969, onde ocasionou uma 
revolta da comunidade LGBT contra uma serie de perseguipoes da policia de 
Nova York aos
desencadeando diversas prisoes irregulares e perseguipoes por parte das 
autoridades locais. Estes acontecimentos sao considerados como um “marco 
zero” na luta por reconhecimento e direitos da comunidade LGBTQIA+.

A pauta sobre a luta LGBTQIA+ no Brasil vem ganhando importancia e 
reconhecimento, sendo cada vez mais citada, tanto no meio academico quanto 
por politicos e pela sociedade civil. Porem, a realidade desta comunidade no 
Brasil ainda e muito distante do que o almejado. Podemos verificar isso, 
principalmente, pelos dados sobre a violencia que esse grupo enfrenta com 
uma consequencia da LGBTfobia.

Desta forma, acreditamos ser imprescindivel nossa cidade acoplar esta 
semana ao seu Calendarios de Eventos, a fim de construir uma sociedade mais 
justa, igualitaria e livre de preconceitos, dando visibilidade ao tema e trazendo 
em pauta a discussao como forma de conscientizar e inteirar as pessoas para o 
respeito.
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