NOTA OFICIAL DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

NOTA DE ESCLARECIMENTO
No passado dia 23 de junho do corrente ano, a Aliança Nacional LGBTI+ mediante denúncia realizada
pelo Sr. Júnior Capanema, um militante da cidade de Itaúna, em Minas Gerais, emitiu nota de repúdio
e pedido de retratação a uma vereadora da citada cidade.
O militante que realizou a denúncia junto à Aliança Nacional LGBTI+ apresentou um print de uma
publicação em uma rede social da vereadora onde pôde ser constatado um comentário com suas
edições e, ao que consta, a referida publicação já teria sido suprimida da rede social em questão.
A Aliança Nacional LGBTI+ pelo seu histórico de combate a toda forma de LGBTIfobia, bem como
acreditando na importância do diálogo, expediu a referida nota repudiando o comentário da postagem e
solicitando esclarecimentos.
A vereadora Otacília de Cássia Barbosa Parreiras, citada na referida nota, remeteu a esta entidade
ofício de esclarecimentos, onde nos esclarece que a frase utilizada para tal denúncia não tinha a
intenção de associar a comunidade LGBTI+ à prática doentia e criminosa da pedofilia, mas tratava-se
de um caso pontual, demonstrando que a mesma fora tirada do real contexto ao que fora publicada,
não se tratando de caso que exigia uma intervenção da Aliança Nacional LGBTI+.
Ao remeter-nos os referidos esclarecimentos, a vereadora apresentou para nós fatos até então
desconhecidos, que demonstram que tal denúncia que recebemos faz parte de uma sequência de fatos
que retratam um conflito pessoal e com viés político entre as partes, com diversos fundamentos que
vão além da temática LGBTI+, fatores que definitivamente não contemplam a real missão e função
social para qual a Aliança Nacional LGBTI+ está direcionada.
Diante dos fundamentos acima descritos, o Coordenador da Área Jurídica da Aliança reuniu-se com o
denunciante na noite do último sábado, dia 04/07/2020, às 18 horas, quando foi proposta um início de
procedimento de mediação, que envolveria conversas com ambas as partes, a fim de que fosse
garantido o respeito à dignidade das pessoas LGBTI+.
O denunciante acatou e foi acertada a seguinte agenda de conversas da Área Jurídica, Coordenação
Estadual e Coordenação Municipal da Aliança com as partes: às 11h da segunda feira 06/07/2020 uma
reunião de tratativas de conciliação com a vereadora citada para que nós pudéssemos também
esclarecer quaisquer dúvidas e demais fatos sobre o caso; nova reunião com o denunciante, no dia
07/07/2020, às 19h, para deliberarmos em conjunto sobre as propostas; e nova conversa no dia
08/08/2020 com a vereadora para fecharmos uma posição final.
No entanto, por fatos que fogem à missão institucional da Aliança, já no dia 07/07/2020 às 19h,
reuniu-se apenas a Coordenação Estadual de Minas Gerais, a Coordenação Municipal de Itaúna e a
Coordenação Jurídica da Aliança Nacional LGBTI+, quando se estabeleceu-se a decisão de
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publicarmos a presente nota de esclarecimentos, a fim de que possamos ter um posicionamento oficial
e final quanto aos fatos que nos foram trazidos até a presente data.
Nos cabe relatar, ainda, que a vereadora Otacília se manifestou publicamente por meio de suas redes
sociais esclarecendo que nada tem contra as pautas da causa LGBTI+, declarando que o conflito em
questão diz respeito a uma única pessoa, o denunciante, declarando ainda que está à disposição para o
debate das políticas de promoção da diversidade sexual, demonstrando assim seu comprometimento
com os direitos humanos.
É mister esclarecer que faz parte de nossa missão enquanto entidade de luta pela cidadania e direitos
da comunidade LGBTI+ a construção de uma convivência pautada fielmente no diálogo, excluindo de
nossas pautas se imiscuir em conflitos pessoais e/ou políticos que fogem de nossa alçada, não
importando de quem quer que advenham tais demandas, demandas estas que devem ficar sempre a
cargo das instâncias judiciais que as partes julgarem conveniente. Temos ciência, inclusive, que o
denunciante já provocou tais órgãos.
Por fim, tendo em vista a proporção que esta questão vem tomando e que se trata de uma questão que
reforça a necessidade do debate sobre diversidade sexual e de gênero, e que tal debate deve ser
tratado no contexto de implementação de política pública e não como moeda política, a Aliança
Nacional LGBTI+ esclarece que não autoriza veiculação de posição oficial que não tenha sido
publicada em seu site https://aliancalgbti.org.br/.
Contra toda forma de opressão LGBTIfóbica e em favor da dignidade e respeito à pessoa humana de
forma integral, esperamos que tal situação reforce junto aos munícipes da cidade mineira, ao
Prefeito, aos Vereadores e Vereadoras da Cidade, o valor do diálogo, do respeito, do advocacy e da
necessária implantação de políticas públicas em prol da população LGBTI+.
8 de julho de 2020

Toni Reis
Diretor-Presidente da Aliança Nacional LGBTI+

Marcel Jeronymo Lima Oliveira
OAB/PB 15.285 – OAB/PR 100.312
Coordenação da Área Jurídica da Aliança Nacional LGBTI+
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Pr. Gregory Rodrigues Roque de Souza
Coordenador Estadual da Aliança Nacional LGBTI+ em MG
Coordenador Nacional de Notas e Moções da Aliança Nacional LGBTI+

Gleyk Silveira
Coordenador Adjunto da Aliança Nacional LGBTI+ MG
Coordenador Nacional da Área de Gays da Aliança Nacional LGBTI+
Janaína Santos
Coordenadora Adjunta da Aliança Nacional LGBTI+ MG
Fernando Vales Fernandes Corrêa
Coordenador Municipal da Aliança Nacional LGBTI+ em Itaúna - MG

###
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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