
 

 

Alvorada, 28 de junho de 2021. 

 

PROJETO DE LEI Nº  090     DE   29    JUNHO  DE 2021 

 

Institui o Dia Municipal do Orgulho LGBTQIA+ e 
de Combate à Homofobia, no Calendário Oficial 
de Eventos do Município de Alvorada e dá 
outras providências. 

 

 

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal do Orgulho LGBTQIA+ e Combate à Homofobia, a 

ser comemorado anualmente no dia 17 de maio.  

 

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

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

Dia 28 de junho é uma data simbólica para a luta por direitos LGBTQIA+ em todo o 

mundo. Neste dia, no ano de 1969, frequentadores do bar Stonewall Inn, em Nova 

Iorque, nos EUA, iniciaram uma manifestação que durou seis dias com protestos contra 

as batidas e revistas policiais em bares da comunidade LGBT. 

 

Aliada à onda de manifestações contra a Guerra do Vietnã e por direitos civis, a 

mobilização confrontou a repressão e deu origem ao Dia da Libertação Gay, em 1970, 

conhecida como a primeira Parada do Orgulho LGBT da história. 

 



 

No Brasil da atualidade, manter viva esta data se faz cada vez mais necessário, tendo 

em vista a pandemia do novo coronavírus e o governo neofacista a frente do país, que 

ataca em cheio as pessoas LGBTs, as quais sofrem com a violência, o desemprego e a 

precariedade da saúde. 

 

No que se refere à violência, de acordo com o relatório da Associação Internacional de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais (ILGA), o Brasil ocupa o 1º 

lugar nas Américas em homicídios contra pessoas LGBTs e é lider em assassinatos de 

pessoas trans no mundo, sendo o país com os maiores indices de discriminação.  

 

Quanto ao emprego, vale lembrar que o desemprego já se aproxima de 15% da 

população brasileira, atingindo frontalmente as pessoas LGBTs. A Aliança Nacional 

LGBTI estima que o desemprego possa chegar a 40% na comunidade LGBTI, e a 70% 

quando focamos na população trans. 

 

A gravidade desses dados escancara a disparidade de oportunidades de acesso ao 

emprego no Brasil e nos preocupa por afetar diretamente a independência e autonomia 

dessas trabalhadoras e trabalhadores. 

Por todos motivos acima citados, é de suma importância combatermos no nosso 

município a Homofobia e levarmos a cada canto da cidade o direito das pessoas terem 

orgulho de serem o que são.  
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