
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 025   

 

Prezada Senhora, 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que “INSTITUI 

A PARADA LIVRE DE SÃO LEOPOLDO, A SER REALIZADA ANUALMENTE, 

TENDO COMO DATA REFERENCIAL A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO”, 

para apreciação dessa Casa. 

As Paradas Livres tem se revelado uma importante ação coletiva 

de cunho político, social e cultural, além de um instrumento de participação social da comunidade 

lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual e transgênera (LGBT’s), na sociedade contemporânea. 

Em inúmeros locais tem chamado a atenção das sociedades tanto pelo crescente número de 

participantes, quanto por reivindicações que colocam na pauta das discussões políticas, temas como 

o reconhecimento das parcerias entre casais do mesmo sexo, a criação de políticas públicas próprias 

para a população, a criação de Leis que punam crimes de ódio, o desenvolvimento de mecanismos 

políticos e sociais para uma maior visibilidade dessa militância. Hoje, a produção cultural LGBT’s 

engloba diferentes manifestações artísticas, das quais as paradas são a expressão máxima dos 

movimentos sociais que fizeram uma revolução em termos de contra-cultura no ocidente e que, 

devido às consequências sociais e políticas de suas ações, transformaram a história do mundo 

moderno como um todo, pois fizeram com que a sociedade cedesse espaço para uma minoria que 

exerce cada vez mais influência sobre as instituições e a cultura da sociedade. Já foram realizadas 

várias edições das paradas na cidade de São Leopoldo, geralmente ao final do ano. Há que se 

considerar, ainda, a importância econômica, turística e de cidadania que o evento traz para as 

cidades onde se realizam, além de ser importante para discutir e estabelecer direitos, evitar a 

intolerância e avançar no arcabouço jurídico. A decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre o 

reconhecimento da união homoafetiva no Brasil, não ocorreria se não houvesse conscientização 

sobre a importância do tema na sociedade brasileira, representativo do Estado Democrático de 

Direito, laico, fundado na dignidade da pessoa humana e com o objetivo de promover o trabalho de 

afirmação da cidadania e de fortalecimento dos laços sociais e direito à vida e bem de todos, sem 

preconceitos de origem , raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para uma 

sociedade mais justa e igualitária, é fundamental oficializarmos um movimento tão importante para 

nossa cidade, e por consequência, para toda a região metropolitana e do Vale dos Sinos.  

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara Municipal 

aprecie e vote este projeto. 

 

São Leopoldo, 17 de abril de 2017. 

 

 

 

                PAULETE TERESINHA SOUTO 

                                                                                   PREFEITA MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO 

 

 

 

Ilma Sra. 

Vereadora Edite Lisboa  

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 

Nesta Cidade 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Institui a Parada Livre de São Leopoldo, a ser 

realizada anualmente, tendo como data referencial a 

primeira quinzena de dezembro. 

 

 

 

Art. 1º Fica instituída a "Parada Livre de São Leopoldo", no âmbito do município de São 

Leopoldo/RS. 

 

Art. 2º A "Parada Livre de São Leopoldo", será realizada anualmente, tendo como data referencial a 

primeira quinzena de dezembro. 

 

Art. 3º A "Parada Livre de São Leopoldo", tem como objetivo a valorização e o reconhecimento da 

diversidade sexual no âmbito local, bem como dar visibilidade às lutas do segmento LGBT’s. 

 

Art. 4º A "Parada Livre de São Leopoldo", promoverá sempre espaços para amplo debate junto a 

sociedade civil, estimulando eventos ao longo do ano, visando também a formação dos agentes 

públicos e segmentos sociais, para a educação para a diversidade e realizar intercâmbios com outros 

municípios que tenham ações e programas na área LGBT’s. 

 

Art. 5º A "Parada Livre de São Leopoldo" passa a fazer parte do Calendário Oficial da Prefeitura 

Municipal de São Leopoldo. 

 

Art. 6º Os trabalhos para a organização da “Parada Livre de São Leopoldo” serão realizados pela 

Secretaria Municipal de Integração Social, SEMIS, com apoio dos segmentos da sociedade civil que 

tratam a temática LGBT’s. 

 

Parágrafo Único A dotação orçamentária para a realização da “Parada Livre de São Leopoldo” 

deverá estar prevista no PPA e na LOA, a partir de 2018. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ..................................... 

                        


