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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°

I C)3

/2017

INSTITUI 0 DIA MUNICIPAL EM MEMORIA
DAS ViTIMAS DO HOLOCAUSTO, NO
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.
A camara municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1° Fica instituido o Dia Municipal em MemOria das VItimas do Holocausto, a ser
realizado, anualmente, no dia 27 de janeiro.
Art. 2° A data de que trata o artigo 1° desta lei, tern como finalidade estabelecer urn
memorial para as futuras geragOes promovendo as seguintes reflexaes:
I — que o holocausto, que resultou no assassinato de grande parte do povo Judeu, sirva
sempre como urn exemplo para toda pessoa sobre os perigos do odio, intolerancia,
racismo e preconceito;
II — que as ligOes do holocausto possam ajudar a prevenir futuros atos de genocidio;
Paragrafo Unico: Fica rejeitada qualquer negacao do holocausto como urn evento
historico, seja no todo ou em parte.
Art. 3° Esta lei entre em vigor na data de sua publicacao.
Belo Horizonte,027 de janeiro de 2017.

ereador Fernando•rja

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

JUSTIFICATIVA

0 Dia Municipal em Mem6ria das Vitimas do Holocausto tern como finalidade trazer aos
cidadaos do municipio do Belo Horizonte a memoria do genocidio cometido pelo regime
nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, para que algumas reflexOes possam ser
feitas.

0 presente projeto de lei, visa promover no cidadao a valorizacao da convivencia fraterna,
pois ao relembrar das vitimas e sobreviventes, a intencao é renovar a esperanca e a
atitude de prevencao contra novas atrocidades.

Nao podemos reescrever a historia das vitimas e sobreviventes do holocausto, mas
podemos por meio da criacao de uma data memorial e da conscientizacao, rejeitar o
discurso do odio, da xenofobia e do preconceito, defendendo o direito universal de que
todos os povos podem e devem viver em igualdade, sem discriminacao, respeitando a
dignidade e os direitos humanos.

0 evento historic° do holocausto causou e causa tanto impacto na sociedade e cultura
mundial que a Organizacao das NacOes Unidas (ONU) por meio da Resolucao
A/RES/60/7 de 1° de Novembro de 2005, instituiu o dia 27 de janeiro de todo ano como o
Dia Internacional em Mem6ria das Vitimas do Holocausto.

No ambito de nosso estado, o governo de Minas Gerais por iniciativa do Poder Executivo
criou a lei estadual 22.232/2016 que institui o dia Estadual em MemOria das Vitimas do
Holocausto, trazendo o estado de Minas Gerais a essa importante reflexao sobre
tolerancia e igualdade entre os povos.
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Em consonancia corn a Organizacao das NagOes Unidas (ONU) e corn o estado de Minas
Gerais 6 que o presente projeto de lei é proposto, para que no municipio de Belo
Horizonte seja criada em seus cidadaos, a concepcao da necessidade de se respeitar
todos os povos como iguais e de que as licOes deixadas pelo holocausto por meio de
suas vitimas e sobreviventes, possam evitar futuras atrocidades assemelhadas.
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ASSEMBLEIA
DE MINAS
Poder e Vox do Cidodao

LEI 22232, DE 20/07/2016 - TEXTO ORIGINAL

Institui o Dia Estadual em MemOria das Vitimas do Holocausto.
0 GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituido o Dia Estadual em Memoria das Vitimas do Holocausto, a ser realizado, anualmente,
no dia 27 de janeiro.
Paragrafo Unica A data de que trata o caput tern como finalidade promover a reflexao e o combate contra
qualquer tipo de discriminagao, intolerancia e tirania e a valorizagao da convivencia fratema.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Palacio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 20 de julho de 2016; 228° da Inconfidencia Mineira e 195° da
Independencia do Brasil.
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
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