ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

Casa Manoel Fernandes da Silva
Plenário Antonio da Costa

PROJETO DE LEI N° 30 DE 09 DE JULHO DE 2018

EMENTA: Dispõe sobre a proibição de lecionamento de
qualquer temática relacionada a ideologia de gênero no âmbito
educacional do município de Montadas/PB e dá outras
providências.

Art. 1®. É vedado o ensino de Ideologia de Gênero na grade curricular da Rede
Pública e Privada de Ensino do município de Montadas/PB, bem como qualquer
método de ensino pedagógico que vise construir uma orientação sexual dos alunos
que atente contra os gêneros masculino e feminino biologícamente estabelecidos.

Parágrafo

único. Para efeitos desta vedação, considera-se meios

pedagógicos a utilização, apresentação, recomendação, indicação e divulgação de
livros, publicações, projetos, palestras, crônicas, cartilhas, panfletos, folders, cartazes,
fotografias, filmes, vídeos, legendas, faixas, ou qualquer tipo de material lúdico,

didático ou paradidático, físico ou digital, contendo manifestações da ideologia de
gênero, orientação sexual e congêneres.

Art. 2°. É vedado o ensino de quaisquer formas de relação sexual que visem
orientar ou estimular precocemente às crianças que ainda não atingiram a puberdade.

Art. 3°. É direito incontestável dos pais a formação moral e religiosa de seus
filhos, competindo a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugai, o pleno

exercício do poder familiar, dentre eles o de dirigir a criação e a educação dos filhos.
§ 1®. As escolas confessionais e particulares cujas práticas educativas sejam
orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos,
deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula,
autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os referidos

princípios, valores e concepções.
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§ 2°. Para os fins do disposto no § 1° deste artigo, as escolas deverão
apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo
que possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados.

Art. 5°. Esta Lei dispõe sobre a Inclusão entre as diretrizes e bases da

educação municipal referentes a Ideologia de Gênero, que deverão ser observadas
nos Planos Municipais de Educação e Cultura do município, adequando-se as
exigências previstas.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas
as disposições em contrário.

Montadas/PB, 16 de julho de 2018.

55° da Emancipação Política.

FAGNER JÚNIOR DA SILVA
Vereador

YUR

DaSOUZA
Vereador

JUSTINO
Vereador
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JUSTIFICATIVA

Nobres vereadores,

Nos últimos anos algumas correntes ideológicas têm visado destruir a

concepção de gênero da espécie humana, biologicamente determinado pela natureza,
como finalidade última de romper as ligações cientificamente estabelecidas e extinguir
a concepção de família que foi construída pela sociedade ao longo dos milênios.
A doentia ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher e

que tal concepção de identidade é construída socialmente. Sendo assim, conforme tal
sistema de idéias, todas as crianças deveriam experimentar todas as formas de
sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas.
Para os defensores de tal ensino macabro, as crianças devem ser ensinadas
através de material didático e exemplificações em sala de aula, através,
primeiramente, de uma desconstrução sexual e reorientadas através de uma
orientação sexual.
Tal anomalia vem sendo aos poucos ensinadas nas salas de aula,

confundindo a mente das crianças e alimentado nas mesmas, ensinamentos sexuais
de maneira prematura, ao invés destas estarem brincando e estudando as principais
matérias para a devida idade. Assim, enquanto pais, mães e responsáveis creem que
os seus filhos estão na escola aprendendo os ensinamentos para se tornarem uma
pessoa capacitada, na verdade podem estar sendo influenciadas por defensores da
ideologia de gênero.

Por não conseguirem mudar o pensamento da esmagadora maioria da

população, principalmente, as dos pais de família, defensores de tal sistema de idéias
vêm mudando as formas de inclusão nas escolas de todo país: agindo de maneira
sorrateira, mudando palavras, praticando novos atos e realizando omissões, como
forma de implementar tal aberração de ensinamento.
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É importante lembrar que no ano de 2014, quando o Congresso Nacional
votou o Plano de Educação Nacional, deputados e senadores, retiraram todas as
referências a ideologia de gênero do seu texto. Respeitando assim a vontade do povo

brasileiro que rejeita veementemente tal promoção.
No ano de 2015, quando surgiu a vez de votar os planos municipais e
estaduais, infiltrados no MEC tentaram atropelar a decisão do Congresso Nacional,
tentando impor a ideologia de gênero aos estados e municípios. Contudo, milhares de
pais, alunos e professores lotaram as Câmaras, Assembléias e foram as ruas de todo

o país em luta contra tal ação que visa destruir as famílias. Cidade por cidade, a
ideologia de gênero foi rejeitada em quase todos os municípios do Brasil.
Em 2017, mais uma vez, a questão veio à tona; e mais uma vez, ela foi
rejeitada pelo Congresso Nacional. O Conselho Nacional de Educação(CNE)aprovou
a Base Nacional Comum Curricular(BNCC)que que define os parâmetros que devem
ser seguidos por escolas de ensino infantil e fundamental em todo o país. o Plano

Nacional da Educação e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que vigorará a de 2020,
rejeitou a implantação do ensino da Ideologia de Gênero nas escolas.
Embora seja notório que pais e alunos rejeitem a promoção da ideologia de

gênero, os seus defensores continuam insistentes, querendo implementar tal
aberração de maneira forçada e antidemocrática; não respeitando a esmagadora
maioria da população, nem muito menos o Estado Democrático de Direito,

notoriamente constituído pelas mais diversas instituições e leis da República.

É importante descrever que a rejeição a ideologia de gênero nada tem a ver
com o respeito social que se deve ter para cada pessoa que fez uma opção sexual
distinta. Na verdade, a ideologia de gênero se centra na desconstrução biológica e
natural da espécie humana; ampliando tal conceito errôneo a práticas prematuras e
sexuais que estão sendo impostas as crianças que sequer chegaram a puberdade.
Por fim, chega ao ponto de em alguns países tais defensores inclusive defenderem a
prática da pedofilia como algo comum e que deve ser tolerado.
Nobres vereadores, não podemos comungar com tal aberração que vai de
frente com os valores milenares construídos naturalmente e socialmente.
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Vocês conhecem o posicionamento das famílias, dos alunos, da maioria dos

professores e da sociedade como um todo. Sabemos que a nossa população não
tolera o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Por isso, pedimos a notória
observação da propositura em destaque e clamamos pela manifestação através de
voto em Plenário por sua aceitação, como já foi outrora defendido por vereadores
tanto da situação como da oposição em Tribuna e devidamente registrado em vídeo.
Caros pares, é extremamente crucial o papel que os pais têm na educação de
seus filhos e esse direito universal não pode ser usurpado por simpatizantes
ideológicos.

Por ser a ideologia de gênero um ensinamento nefasto e rejeitado pela
sociedade, o qual já foi recusado em milhares de municípios do Brasil, reiteramos o
pedido pela aprovação da propositura: honrando assim, o voto confiado pela
esmagadora maioria da população.

Montadas, 16 de julho de 2018.

55° da Emancipação Política.
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Vereador
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