CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL CABO DACIOLO (PATRIOTA/RJ)

PROJETO DE LEI N.

, DE 2018

(Do Sr. CABO DACIOLO)

Altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional,
para proibir a disseminação da ideologia
de gênero nas escolas do Brasil.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.1º Esta lei altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para proibir a
disseminação da ideologia de gênero nas escolas do Brasil.
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso XIV:
“Art. 3º....................................................................................
...............................................................................................
XIV – Ficam vedadas em todas as dependências das
instituições da rede municipal, estadual e federal de ensino
a adoção, divulgação, realização ou organização de
políticas de ensino, currículo escolar, disciplina obrigatória,
complementar ou facultativa, ou ainda atividades culturais
que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero
ou orientação sexual.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL CABO DACIOLO (PATRIOTA/RJ)
JUSTIFICATIVA
“Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o
criou; homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse: ´Sejam férteis
e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do
mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra´”,
Gênesis 1:27,28.
A ideologia de gênero é um dos grandes engodos para
perverter a família natural e com isso permitir ao Estado um papel que não lhe
cabe: impor a sua filosofia autoritária sobre a população.

É fato sobejamente conhecido, mediante dados científicos
comprovados e espiritual, que a suposta orientação sexual é comportamento
adquirido por falta de referencial paterno ou materno ou mesmo pela influência
do meio, bem como resultado de atitudes adultas de pedófilos que tentam
perverter crianças indefesas.
Assim que é nosso dever preservar a família natural e não
permitir nenhuma brecha legal para que a malfadada ideologia de gênero
prospere em nosso país.

Firme neste objetivo, pedimos o apoio dos nobres
parlamentares na aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões,

de

de 2018
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