
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO AO SUBSTUTIVO N° 001 AO PROJETO DE LEI N° 7330/ 2017 

 

“Art. 2º Considera-se pessoa LGBT, para os efeitos desta lei, a pessoa que se 

autodeclara Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti, transexual ou Transgênero. 

[...] 

“Art.6° na implementação da política Municipal de Promoção da cidadania 

LGBT e Enfrentamento à Homofobia os órgãos e entidades municipais 

envidarão esforços para: 

§ 2° Na área da Educação: 

I – criação de diretriz que orientem a rede municipal de educação na 

formulação, implementação, monitoramento e avaliação de ações que 

promovam o respeito e o reconhecimento da diversidade;” 

 A atual polêmica está em torno de incisos II e III os quais já foram retirados do 

projeto antes mesmo da tramitação do mesmo na Câmara Municipal de Pouso Alegre que 

nem nos cabe pronunciar, pois apenas há o inciso I no parágrafo referente à educação.  

Acima evidenciamos o art. 2º a quem a lei se destina e em seguida destacamos o 

art. 6º, § 2, inciso I o qual garante o respeito e reconhecimento da diversidade sejam 

tratados nas escolas. 

A resistência ao enfoque dos direitos fundamentais as pessoas LGBT’s na 

sociedade é grande, principalmente quando pensada para educação, pois há um pânico 

social em relação ao riscos de deturpar a formação de nossas crianças. Entendemos que 

toda criança precisa de orientações adequadas para o pleno exercício de sua cidadania. 

Assim como é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. 
 

Como é notável neste artigo do ECA e também reforçado no art. 227 da 

Constituição Federal não podemos permitir qualquer forma de negligência e 

discriminação às crianças. Portanto é tão necessário diretrizes educacionais municipais 

que atendam ao direito fundamental da criança de ser educada de forma integra e com 

qualidade. 

Por muitas vezes um simples gesto, ou escolha de um objeto ou fala de uma 

criança pode ser motivo de agressões, discriminações ou doutrinação e é justamente isto 

que projeto de lei visa evitar e por isso concordamos com o art. 6º, § 2, inciso I do Projeto 

de lei. 

Negar existência das violências sofridas pela comunidade LGBT, das 

desigualdades a qual passamos ou padrões que são estabelecidos do que ser homem ou 

mulher na educação é sermos ainda mais coniventes com a violação de nossos direitos. 

 


