LEI MUNICIPAL Nº. 2.274, DE 17 DE SETEMBRO DE 2.018

"J11stit11i 110 M1111icípio de Rio Gra11de tia Serra, o
Co11seflto ftf1111icipal tle Ateuc;ão à Diversidade
Sexual, e tlá 011trt1s provitlê!lcia.f.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito Municipal de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e cu sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Arl. J º. • Fica instituído no Município de Rio Grande da Serra, o
Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual • COMADS, órgão colegiado, consultivo e
deliberativo vinculado à Secrelaria de Cidadania e Inclusão Social.
Art. 2º. • O COMAOS tem por objetivo formular e propor políticas
públicas que visem promover a cidadania e a defesa de direitos e contribuir para o combate à
discriminação e à violência praticadas contra a população de lésbicas, gays, bissexuais e
transexuais (LGB1).
Art. J.º. - Caberá ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Cidadania e Inclusão Social, garantir a estrutura para funcionamento do COMADS e das
Conferências Municipais LGBT.
Arl. 4 °. • Compete ao COMADS:
I - deliberar sobre as diretrizes a serem observadas na formulação e
implementação das políticas LGBT;
li • propor e contribuir para a construção das políticas LGBT;
LGBT:

Ul - acompanhar, monitorar e fiscalizar a implementaç�o das políticas

rv - convidar. quando necessário, os Secretários Municipais e/ou os
e
representantes do Poder L gislativo Municipal;
V - propor, contribuir e realizar ações e atividades que efetivem o acesso
da população LGBT a direitos sociais, políticos, civis, culturais e econômicos;
VI - propor, participar, acompanhar e realizar eventos sobre os direitos
LÕBT no âmbito munidpal;
VU - defender os direitos da população LGBT;
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