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Ata da Sessão Pública para debater

“Vida, sim. Homofobia jamais”
Câmara Municipal de Maceió Biênio 2017-2018

Aos (17) dezessete dias do mês de maio do ano de 2018, às 09hrs (nove
horas), sob a presidência e propositura desta sessão pública da vereadora
Tereza Nelma. Com a presença da vereadora Silvânia Barbosa. O dia 17 de
maio marca o Dia Internacional Contra a Homofobia, bem como é uma Lei
Municipal nº 5.771/09, de autoria da vereadora Tereza Nelma. O tema “vida
sim. Homofobia, jamais!” na oportunidade será entregue a Comenda
Denilson Leite a senhora Cris Madri, presidente do conselho estadual LGBT;
senhora Gi Carvalho, coordenadora do grupo mães pela diversidade no
nordeste e a senhora Fabíola Silva, diretora-geral da ONG pró-vida. A honra
é concedida a trabalhadores e autores da arte e cultura e as instituições não
governamentais, principalmente da área teatral, que tenham prestado
serviços ao desenvolvimento cultural e na luta contra homofobia. O
requerimento foi feito por esta vereadora e foi aprovado por unanimidade
pelos vereadores e vereadoras que compõem o legislativo municipal. A
presidente expôs um vídeo sobre a intolerância aos homossexuais. Foram
convidados para compor a Mesa dos trabalhos: Promotor Drº José Antônio
Malta, Coordenador da adversidade sexual senhor Roberto Junior,
Presidente do grupo gay Messias Mendonça, Coordenadora grupo de mães
senhora Adriana Lourenço, senhora Rosimary Bernardo (representando a
drag queen Adrielle Reis, que foi vitima de homofobia, essa sessão é
dedicada à Adrielle Reis), as homenageadas Cris de Madri, Gi Carvalho e
Fabíola Silva, senhora Rose e Gigi Lima. A presidente convida todas as
pessoas que possam a ficarem de pé para ouvirem a execução do hino
nacional. Neste momento a artista transexual Barbara Nagma se apresenta
no plenário da Casa, em seguida a mesma utiliza a tribuna para falar sobre o
amor ao próximo. Facultada palavra ao promotor José Antônio utilizou a
tribuna para mencionar a grandeza da força da vereadora Tereza Nelma,
agradecendo o convite para participar desta audiência. Passa a tratar sobre
os tramites do processo do caso de Reinaldo (Adrielle Reis) que hoje não é
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mais inquérito e sim processo, onde a policia enveredou pelo crime de
latrocínio. Tecendo mais comentários sobre os crimes homofóbicos. Pedi
para que os representantes dos seguimentos (LGBT) se façam presentes no
conselho de sentença quando for julgado os casos citados. Por fim diz que
as portas estarão abertas do Ministério Público aos aqui presentes.
Facultado a palavra ao senhor José Roberto (secretária da assistência
social) apresentou slides e cartazes sobre o material fornecido pelos direitos
humanos quanto a diversidade sexual cujo tema é “livres e iguais”.
Posteriormente entregou esse material supracitado ao promotor Antônio
Malta. Facultada palavra a senhora Adriana Lourenço representando as
mães da adversidade, explana um pouco sobre o grupo que surgiu em São
Paulo que tomou forças pela rede social. Lamenta que Alagoas é um estado
que mais se mata homossexuais. O grupo tem o intuito de dar voz às essas
mães com acolhimento e políticas públicas. Enfatiza a importância do amor
maternal. Pedi para que as pessoas tirem seu preconceito do caminho
porque o amor vence tudo. Neste momento o presidente da sessão convida
a todos que possam a ficarem de pé para ouvirem a execução do hino de
Maceió. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão.Do que
para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 17 de
maio
2018.
__________________________________________Fabíola
Marinho Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

