NOTA DE REPUDIO A CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA- SERGIPE.
A Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil – REDETRANS Brasil teve sua fundação
e registro no ano de 2009 na cidade do Rio de Janeiro - RJ, instituição nacional que
representa as Travestis e Transexuais do Brasil e coloca-se como instrumento de
expressão da luta pela garantia dos direitos humanos e cidadania plena de Travestis e
Transexuais masculinos e femininos contra quaisquer formas de discriminação, além de
priorizar o fortalecimento de politicas publicas governamentais nas três esferas e a
garantia de uma legislação em nível das três esferas que ampare nossa comunidade.
A Rede Trans Brasil desde 2011 é a única rede filiada à REDELACTRANS, rede
exclusiva para discussão na América Latina e Caribe da temática de travestis e
transexuais internacionalmente que participa ativamente da militância da causa dos
direitos humanos da nossa comunidade.
Vivemos uma era sombria e preocupante no legislativo municipal, discursos a maioria
norteados por argumentos mentirosos e distorcidos de fundamentalistas que fizeram
perseguição perversa para que se retirasse do Plano Municipal de Educação (PME)
todos os termos relativos a gênero e a implantação de um código de orientação de
ideologia de gênero nas escolas, conforme recomendação emitida pelo Governo Federal
aos municípios brasileiros.
A discussão volta a questão na cidade de Estância- SE de uma forma irresponsável sem
discutir com órgãos da Educação , conselhos competentes e com a sociedade civil
organizada, para esclarecimento da sociedade Estanciana ou ate de uma parcela dos
vereadores que não conhecem a deturpação e prejuízo social que é a retirada da
discussão de gênero do âmbito educacional e a verdadeira situação de violência de
gênero .
A autoria do Projeto de Lei de nº 74/2017 do Vereador Dionísio de Almeida Neto (Rede
Sustentabilidade) e a postura de votação do executivo municipal de Estância ganha
proporção negativa no cenário de direitos humanos no Brasil, apresentado no dia 07 de
março do corrente ano, defendido numa sessão mais próxima a um culto religioso,
sendo atenuado por um discurso de ódio fundamentalista contra a população LGBT na
mais conhecida como a casa do povo que deve ser laica onde nas inapropriadas
pregações LGBTfobicas eram em sua maioria mentirosas com requintes desinformação
e alienação.
Gostaríamos de uma legislação imparcial que visualizasse o cidadão LGBT como
cidadão de direito e não como cidadão de segunda categoria que pode ter sua cidadania
e inserção educacional negada como um objeto de agrado ao fundamentalismo religioso
repetindo em uma casa laica.
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Para REDE TRANS BRASIL a Transfobia não é um problema que afeta apenas a
população de Pessoas Trans.
Ela diz respeito também ao tipo de sociedade que queremos construir. O Brasil só será
um país democrático de fato se incorporar todas as pessoas à cidadania plena, sem
nenhum tipo de discriminação. O reconhecimento e o respeito à diversidade e à
pluralidade constituem um fundamento da democracia.
Enquanto nosso país continuar negando direitos e discriminando lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais não teremos construído uma democracia digna desse
nome.
A Rede Trasn Brasil vem através do presente Repudiar a Camará Municipal de
Estância e se solidarizar parceiros da nossa instituição filiada ASTRAES para participar
do manifesto publico marcado para esta quarta feira 11 de Abril as 14 Horas na Praça
Orlando Gomes –Jardim Velho protestando contra esta vergonha imposta aos
Sergipanos .
Diante da importância do nosso pleito, subscrevemo-nos, renovando votos de estima e
apreço a luta da sociedade civil organizada em especial a ASTRAES, e nos colocando à
disposição para esclarecimentos e dúvidas.
Aracaju 10 de Abril de 2018

.

REDTRANS – Brasil
CNPJ 11.642.123/0001-42
Avenida Augusto Franco 1118, Siqueira Campos.
CEP 49075-100 – Aracaju – Se
Fone: (79)9915 6858
redetransbrasil@gmail.com

