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- PROJETO DE L_E|N" OÇ9|2O2L DE 18 DE AGOSTO DEzOzL.

.DrsPôE SoBREA cRrAçÃo Do
PROJETO -PARA INCLUIR A
PAMDADO ORGULHO C,AYE DA
cottsctÊttclR HoMossExuAL
I.IO CRLEI.IOARIO DE EVENTOS
ruo ututilcÍpto DE BARRETRAS-
BA-.

I cÂmane MUNIctpAl- DE vEREADoREs DE BARREIRAS, EsrADo DA
BAHIÀ no-uso de suas atribuições legais e regimentos,

APROVA:

AÍt. 1" - Fià estabelecÚa a criaçáo dô Projeto PARA INCLUIR A PAMDA DO
ORGUTHO-GAY E DA coNScIÊNcA HoMossExUAL No cRmHoÁRIo oe

ÉVENTOS I'IO UUHICÍPIO OE.SERNEIRAS NA SEMANA DE 28 JUNHO DE
CADAANO.

Art. 2" - O Projeto para incluir a parada do orgulho gay e da .consciência
. homo$setual no calendário de eventos no município de Bârreiras na semana de

28 de jünho dê cada anô sêrá ciiado pela Prefeitura municipal de Barreiras com
açáo integrada da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Lazer entre
ot tJros.

-êrt q: --Os-objetivos são: . .

l- Apoiar a comunidade LGBTQIA+;

ll - Proporcionar lazer com segurança;
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lllPromover aceitação e respeito a lodas as comunidades baneirenses e da

b&q
ITETEIA CHAVES)
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HELEINA BRAZ'DA SILVA
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região;

A(. 4' - O programa poderá ser realizado mediante parcerias estabelecidas entre
as diversas-unidades que realizam atêndimento do Município.

Art. 5: - O prograpa desenvolverá atividades- em conjunto com os demais
programas sociais mantidos pela PreÍeitura Municipal de Barreiras, a fim de
potencializar a aplicação dos recursos.

ârt. tr -As despesas deconentes ú aplicaçáo desta lei correrâo por conta das
dotações oça'mentárias próprias, suplementadaS quando necessário.

Art. 7' - Esta leientra ernvigor na data'de sua publicaçâo.

..
Sala de Sessões, 18 de agosto de2O2l
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' '- - rusrlFlcATlvA..-.
O projeto de Lei que submeto à apreciaçãô desta casa, dispõe sobre

a -criação do -PRoJETo PARA lNcLUlR A PARADA Do oRGULHo GAY E DA

cóHsórÊrucn HoMossExuAL No c.ALENDÁRlo DE B/ENTos No

. MUNfc-ÍP.lgDE BARREIRAS". .

o Dia lnternacional do orgulho Gay é comemorado anualmente

eú 28 de junho em todo o mundo.

' 
-Também 

- 
-conheci{o- càmo Dia lnterriacional do Orgulho

LCgtOtR* (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer,

intersexo e assexuais), ou simplesmente Dia do Orgulho Gay,. esta

data tem o principal objetivo de conscientizar a população sobre a

importância'do combate à homôiobia paru a construção de uma

sociedadalivre de preconceitos e igualitária, independente do gênero
-sexual. 

-

o Dia do orgulho Gay tambem é um reforço para lembrar a todos os

gays, lésbicãs, bissâxuais e pessoas de outras identidades de

tü&", qGtocjos devem se or.gulhar de sua sexualidade e não sentir

rrergonha da sua orientação sexual.

Com isso indicamos esse projeto de iei para a implantação do Projeto

lastráçáo Solidária no.município de Barreiràs'
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