Ao Ilustríssimo Vereador Gilson Pelizaro
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca
Assunto: DENÚNCIA — Vereadora Lurdinha Granzotte — PSL
Em suas redes sociais, a vereadora Lurdinha Granzotte têm compartilhado conteúdo
preconceituoso e LGBTfóbico. Apenas nessa semana, foram três postagens de
desrespeito à diversidade e à comunidade LGBTQIA+. É preciso, antes de mais nada,
relembrar que, desde 2019, a homofobia e a transfobia são criminalizadas no Brasil,
enquadradas no crime de racismo.
O post mais recente data de 27 de outubro, quando Lurdinha compartilhou postagem da
deputada federal Bia Kicis. A mensagem sai em defesa do jogador de vôlei Maurício
Souza. Ele afirmou que não concordava com o anúncio da bissexualidade do
personagem Super-Homem, além de ter criticado a implementação de linguagem neutra
em uma novela e ter se posicionado contra a participação de atletas transgêneros em
esportes de modalidades femininas. O título da postagem de Bia, compartilhada por
Lurdinha, é "A liberdade de expressão sob ataque", como se o posicionamento contrário
a orientação sexual e identidade de gênero diferente da socialmente aceita fosse
meramente questão de opinião.
As outras duas postagens foram postadas no dia 22 de outubro e tratam do mesmo
assunto: o fato de o personagem Super-Homem ter recentemente se assumido
homossexual na sua revista em quadrinhos. O post das 23:01, originário do deputado
federal Carlos Jordy, descreve a bissexualidade do herói como "bizarro!". No mesmo
post, há ainda a pergunta: "Qual será o próximo passo? Colocar o Hulk trans?", dando
conotação negativa à comunidade transsexual.
O outro post do dia 22, postado às 14:17, aborda a bissexualidade do Super-Homem
com o seguinte título: "Lacração ataca novamente!". O post é originário do deputado
federal Filipe Barros, que comenta: "NÃO SE DEIXE ENGANAR! AS "PAUTAS
IDEOLÓGICAS da ESQUERDA" avançam sobre as nossas crianças e adolescentes."
Ao compartilhar os conteúdos descritos acima sem qualquer comentário contrário, a
vereadora Lurdinha Granzotte demonstra a sua concordância com eles. Ao fazer isso,
acaba revelando seu preconceito com a comunidade LGBTQIA+, diminuindo a
importantíssima luta desta por mais visibilidade, tachando-a de "lacração" e "pauta
ideológica" e definindo-a como "bizarra". Também acha que quem emite posições
preconceituosas contra essa população, como o jogador Maurício Souza, está apenas
exercendo a sua "liberdade de expressão", esquecendo-se que preconceito não é
opinião.
A vereadora têm se comportado de maneira desrespeitosa e discriminatória nas suas
redes sociais e entendemos que ela quebrou o decoro parlamentar e infringiu,
especificamente, o item A do inciso I do artigo 5° do Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara Municipal de Franca ("utilizar-se, em seus pronunciamentos, de
palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo"), além de adotar
discursos que desde 2019 são considerados criminosos, conforme decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal). Por isso solicitamos que ela seja investigada pela
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Franca.
Atenciosamente,

Eduardo Valentino —
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problematizações. Qual será o próximo
passo? Colocar o Hulk trans?
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BIZARRO.
Além de bissexual Superman
vai mar militante e ativista
ambiental
O PLENO NEWS
Maurício Souza se expressa em vídeo:
"Defendo o que acredito"
1 comentário

A editora de quadrinhos norte-americana DC Comics
divulgou nesta semana que seu personagem mais
famoso, o Superman, será ativista ambiental,
Na semana passada, a empresa já havia comunicado
que Jon Kent, filho de Clark Kent corii Lois Lane,
revelaria sua bissexualidade.
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A LIBERDADE DE
EXPRESSÃO SOB ATAQUE

Bia Kicis
5h•e

A liberdade de expressão está sob ataque.

LIBERDADE DE
EXPRESSÃO SOB ATAQUE
Maurício de Souza, jogador de volel da seleção
brasileira, medalha de ouro na Olimpíada de 2016, é
cancelado após expressar que não conardava com o
anúncio da bissexualidade do personagem
Super-Homem, por criticar a implernentação da
linguagem neutra em uma novela e por se posicionar
contra a participação de atletas transgéneros em
esportes de modalidades femininas. O atleta foi alvo
de uma campanha de ataques nos últimos dias.
Maurício de Souza, jogador de vôlei da seleção
brasileira, medalha de ouro na Olimpíada de 2016, é
cancelado após expressar que não concordava com o
anúncio da bissexualidade do personagem
Super-Homem, por criticar a implementação da
linguagem neutra em uma novela e por se posicionar
contra a participação de atletas transgêneros em
esportes de modalidades femininas. O atleta foi alvo

44411
0) 4

iõ Curtir

Compartilhar

Ciga ilà)›

50%1:i 22:15

Lurdinha Granzotte

G tir

d

95p, Filipe Barros
5d°

NÃO SE DEIXE ENGANAR! AS "PAUTAS
IDEOLÓGICAS da ESQUERDA" avançam
sobre as nossas crianças e adolescentes.

ADC Comics divulgou nesta
semana que Superman será
ativista ambiental. Na semana
passada, a empresa já havia
comunicado que ele revelaria
sua bissexualidade. Uma
imagem da próxima edição
mostra o herói numa passeata,
ao lado do namorado, que
segura um cartaz com a
mensagem: "Greve Escolar pelo
Clima!" (escrita em sueco), uma
referência a ambientalista Greta
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Não há limites para a lacração. Cada vez
mais, o politicamente correto vai
avançando com sua agenda de ativismo
LGBT, feminismo, racialismo e outras
problematizações. Qual será o próximo
passo? Colocar o Hulk trans?
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