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MOÇÃO DE APOIO N.°  --f E  /2021 

Egrégio Plenário 
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DADE 

No dia 17/05/2021 completaram 31 anos que a homossexualidade 

foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID), da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), tornando um marco histórico mundial de combate ao ódio e 
à discriminação contra a população LGBT. 

Com o tempo, essa data passou a ser usada como símbolo do 

combate à Homofobia, isto é, antipatia, desprezo, preconceito, aversão e 

medo irracional de pessoas LGBT que se manifestam através de um 

comportamento hostil (assédio moral, bullying) até à violência física e ao 
assassinato. 

Hoje, em todo o mundo, ocorre muitas manifestações e marchas para 
tornar visível essa luta de combate ao preconceito à população LGBT. 

No Brasil, a data foi inserida oficialmente no calendário oficial do país 

através do Decreto de 04/06/2010, cumprindo o que diz a Constituição 
Federal em seu artigo 52: "todos são iguais perante a lei". 

Em Mogi das Cruzes, a Lei Municipal 6920/2014 tornou oficial a data 
no Calendário da cidade como o "Dia Municipal -Contra Homofobia e 
Transfobia". 
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No entanto, se a legislação evoluiu a ponto de reconhecer que 

existem diferentes formas de expressar a sexualidade e a identidade de 

gênero, nem sempre é isso que ocorre na sociedade. 

É o que apontam alguns estudos sobre a violência contra 

homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Em 2017, o 

Relatório de Mortes Violentas de LGBT, elaborado pelo Grupo Gay da Bahia 

registrou o recorde de mortes no país, com 445 ocorrências. No ano 

seguinte, houve 420, e em 2019 foram 329 mortes violentas, segundo o 

mesmo documento. Apesar de haver alguma redução ano a ano, o 

levantamento alerta que, a cada 26 horas, uma pessoa morre vítima de 

homicídio ou suicídio motivada pela discriminação sexual, o que faz do 

Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. 

Em Mogi das Cruzes, não é diferente. Aqui, em nossa cidade, a 

população LGBT, principalmente as Trans, sofre com a violência e com os 

assassinatos. É só vera caso de Nataly Lily, mulher trans, negra, da periferia 

que, desde 12 de dezembro de 2020, está desaparecida, e os criminosos 

impunes. Sua família vive até hoje muita dor e muita a angústia. 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com fundamento na Lei 

Orgânica do Município e no Regimento Interno desta Casa e uma vez 

apresentado os motivos e razões da presente propositura, sugere a 

presente MOÇÃO DE APOIO à luta do Movimento LGBT organizado na 

cidade de Mogi das Cruzes. 

Solicitamos que, após a deliberação neste Colendo Plenário, seja 

encaminhada cópia desta moção a Ilustríssima Senhora, Regina Maria 

Tavares presidenta do Fórum Mogiano LGBT de Mogi das Cruzes. 
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Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 18 de Maio de 2021 

Inês Paz —Vereadora (PSOL) 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 21 de maio de 2021. 

OFÍCIO GPE N.2 /45/21 
Ref. MOÇÃO n.° 76/21. 

Senhora Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Senhoria os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

76/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria da Nobre Vereadora Inês Paz. 

Atenciosamente, 

dd) 12 Á 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

À Ilsutrissima Senhora 
Regina Maria Tavares 
Presidente do Fórum Mogiano LGBT 
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