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Projeto de Lei  n° 033/21,  de autoria da nobre Vereadora Daiana Santos,  que propõe a inclusão da 
efeméride Dia da Visibilidade Bissexual  no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário
de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre, e alterações posteriores, no
dia 23 de setembro.

 

Vem para reunião de Comissões Conjuntas, o projeto de lei de autoria da vereadora Daiana Santos que visa
incluir a  efeméride Dia da Visibilidade Bissexual  no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 –
Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre, e alterações
posteriores, no dia 23 de setembro.

A Procuradoria da Casa apresentou parecer com a conclusão de que não vislumbra óbice de natureza jurídica
à tramitação do projeto de lei em questão.

Após, em tramitação na CCJ, o projeto recebeu parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica que
impeça sua tramitação e consequente aprovação. 

A pedido da vereadora autora, o projeto vem para parecer a ser analisado conjuntamente pela CECE e
CEDECONDH em reunião conjunta.

A vereadora Reginete Bispo foi indicada para ser a relatora-geral do projeto.

É



É o sucinto relatório.

 

Passa-se à análise e apresenta-se conclusão:

De início, adianta-se posição pela aprovação do projeto analisado!

 

A proposição está em conformidade com o art. 5º da Lei 10.904/10, que disciplina quais os tipos de datas
podem ser incluídas no calendário da cidade. 

 

No mais, conforme explicita a autora do projeto na justificativa do mesmo, “O dia 23 de Setembro – Dia da
Visibilidade Bissexual – é a data instituída por três ativistas bissexuais, Wendy Curry, Michael Page e Gigi
Raven Wilbur, nos Estados Unidos da América. Após a Revolta de Stonewall, em 1969, os ativistas
bissexuais perceberam que ainda possuíam pouca visibilidade para suas demandas. Então, instituíram a data
como uma forma de articulação das lutas por direitos das pessoas bissexuais”. Hoje a data é mundialmente
conhecida e celebrada em países como Alemanha, Japão, Nova Zelândia, Suécia e Reino Unido.

  

A inclusão desta data em específico no calendário do município de Porto Alegre tem como função trazer
visibilidade e conscientização social da existência e luta da população bissexual na cidade. Desta forma, se
estará contribuindo para uma cidade mais igualitária e socialmente justa, que valoriza a diversidade e a
pluralidade de formas de ser e de se expressar no mundo. A aprovação desta lei será muito importante para a
erradicação do preconceito, mais especificamente da bifobia, no município. 

 

Portanto, não há como se posicionar de outra maneira, a não ser pela aprovação deste Projeto de lei. 

 

Assim, o parecer é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº  033/21, que visa incluir a  efeméride Dia da
Visibilidade Bissexual  no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010, no dia 23 de setembro. 

Documento assinado eletronicamente por Reginete Souza Bispo, Vereador(a), em 07/07/2021, às
13:29, 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 0252469 e o código CRC F56F93E8.

Referência: Processo nº 209.00028/2021-43 SEI nº 0252469

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 043/21 – CECE/CEDECONDH con�do no  doc 0252469 (SEI nº
209.00028/2021-43 – Proc. nº 0111/21 - PLL nº 033), de autoria da vereadora Reginete Bispo, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cultura,
Esportes e Juventude e da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana,
realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 07 de julho de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
07/07/2021, às 21:57, 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 0252804 e o código CRC A1132840.

Referência: Processo nº 209.00028/2021-43 SEI nº 0252804

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

