NOTA OFICIAL DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

DE REPÚDIO E PEDIDO DE RETRATAÇÃO A UMA
VEREADORA DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA-MG
Exm°. SR. ALEXANDRE CAMPOS
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, DE ITAÚNA – MINAS GERAIS
A Aliança Nacional, respeitosamente manifesta sua indignação, em relação a atitude da vereadora
Otacília de Cássia Barbosa Parreiras, que em publicação feita através de suas redes sociais preferiu a
seguinte frase: “Em Itaúna as coisas SÉRIAS viram brincadeira de suposto militante do LGBT e que
defende a PEDOFILIA”.

Preclaro Vereador Presidente, nós, membros da Aliança Nacional LGBTI+ recebemos, com muita
tristeza, tais termos agressivos, tendo em vista que reconhecemos a pedofilia como uma doença
catalogada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e sua prática como crime, e por este motivo
repudiamos veementemente a frase da referida vereadora.
É no mínimo de se considerar uma atitude imoral, senão criminosa, a comparação entre a orientação
sexual de uma pessoa LGBTI+ com a prática doentia e criminosa da pedofilia.
Não é incomum essa associação da homossexualidade com a pedofilia, claramente de forma errônea e
por este motivo reafirmamos, perante os Ilustres Vereadores da Cidade de Itaúna / MG, que é mister
que esta Casa Legislativa coloque em pauta políticas públicas de inclusão e promoção da cidadania
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LGBTI+, como meio de combater todo tipo de desinformação e manifestação mentirosa, em face deste
segmento.
Respeitosamente sugerimos também à Vereadora Otacília de Cássia Barbosa Parreiras que de público,
se desculpe com toda a comunidade LGBTI+, principalmente os cidadãos e cidadãs, eleitores e
eleitoras, pagadores e pagadoras de impostos, da cidade de Itaúna/MG, pelas palavras proferidas, como
forma de reparação a qualquer dano que essa postagem possa ter causado.
Solicitamos também ao Sr. Secretário da Mesa Diretora, que faça a leitura da presente nota, no
expediente de terceiros, na próxima reunião plenária, bem como envie cópia, aos demais Vereadores.
Na certeza de que o poder Legislativo desta cidade honrará a defesa da Constituição Federal, e a luta
pelos direitos humanos de forma integral, aguardamos as manifestações de resposta.
23 de junho de 2020

Toni Reis
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###
Sobre a Aliança Nacional LGBTI+ - A Aliança Nacional LGBTI+ é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com
representação em todas as 27 Unidades da Federação e representações em mais de 150 municípios brasileiros. Possui 47 áreas temáticas e
específicas de discussão e atuação. Tem com missão a promoção e defesa dos direitos humanos e da cidadania da comunidade brasileira
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI+) através de parcerias com pessoas físicas e jurídicas. A
Aliança é colaboradora do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. É pluripartidária e atualmente tem mais de 1000 pessoas físicas
afiliadas. Destas, 47% são afiliadas a partidos políticos, com representação de 27 dos 33 partidos atualmente existentes no Brasil.
http://aliancalgbti.org.br/ Conheça a Central de Denúncias LGBTI+ https://bit.ly/2vRiXyr
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