Requer a imediata
convocação
e
comparecimento da Ministra de Estado da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Sra.
Damares
Alves,
para
prestar
esclarecimentos acerca de declarações
emitidas pela Sra. Angela Vidal Gandra
Martins, Secretária Nacional da Família.
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REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO DE MINISTRO Nº _______, DE 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 50 da Constituição Federal, combinado
com os Artigos 117, II e 219, I do Regimento Interno, requeiro ao Plenário da
Câmara dos Deputados convocação e comparecimento da Ministra de Estado da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sra. Damares Alves, para prestar
esclarecimentos acerca de declarações emitidas pela Sra. Angela Vidal Gandra
Martins durante seminário virtual intitulado "Uma resposta política à 'ideologia de
gênero'", promovido pela organização internacional "Polítical Network for Values".

JUSTIFICATIVA

Família e dos Direitos Humanos, Sra. Ângela Gandra, participou em 12 de março
de um evento com entidades estrangeiras que incluía representantes de partidos
europeus1. Na ocasião, a Secretária revelou estratégias para impor a agenda
ultraconservadora do governo federal por meio da implementação de programas
supostamente direcionados a atender as famílias brasileiras.
Todavia, em sua fala, a Secretária proferiu diversas
inverdades, deturpações grosseiras, termos pejorativos e discriminatórios às
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A Secretária Nacional da Família do Ministério da Mulher, da

discriminação contra essas pessoas por meio de discursos falaciosos e
extremistas.
A fala da Secretária incentiva a degradação dos avanços nos
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uma parte da população brasileira e, ainda, fomentar o preconceito e a
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famílias constituídas por pessoas LGBTQIA+, numa nítida tentativa de invisibilizar

direitos sexuais e reprodutivos e na igualdade de gênero, em especial a os direitos
afetos à população LGBTQIA+, desrespeitando princípios constitucionais tais
como a dignidade humana e a não discriminação.
Ao apresentar este requerimento de convocação, atendo à
solicitação de diversas entidades da sociedade civil que atuam, diuturnamente, em
defesa dos direitos LGBTQIA+, e que mais uma vez levantam suas vozes em
repúdio às inverdades e deturpações emitidas por uma representante do governo
federal2.
Por todo o exposto, para prestar pessoalmente os devidos
esclarecimentos ao Legislativo, mostra-se urgente a presença da Ministra
Damares Alves nesta Casa, mediante a aprovação do presente requerimento.

Sala das Sessões, 21 de abril de 2021.

David Miranda
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