Fábio Novo cobra aprovação de PEC em favor
dos direitos LGBT
A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Alepi
O deputado estadual Fábio Novo subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do
Piauí, nesta quinta-feira (13), para pedir aos parlamentares que coloquem em
pauta, discutam e aprovem a proposta de emenda à Constituição Estadual que
insere o termo "orientação sexual" no rol dos direitos individuais e coletivos dos
cidadãos piauienses. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e
Justiça da Alepi e deve seguir para votação em plenário na próxima semana. O
parlamentar petista diz que seu discurso foi motivado pelo que ele chamou de
"onda de terrorismo" sobre as reais intenções da PEC. "Gostaria de esclarecer
que essa proposta de emenda tem o único objetivo de garantir que o público
LGBT seja menos discriminado, não tenha seu direito violado e possua um
aporte jurídico que o resguarde de qualquer tipo de violência. Chegaram a dizer
o absurdo que ela estimula a pedofilia, a prostituição, a libertinagem sexual.
Infelizmente, ainda há muito preconceito", explicou Fábio Novo. Para justificar a
importância da PEC, Novo lembrou a decisão do Supremo Tribunal Federal
que aprovou, por unanimidade, que as pessoas do mesmo sexo que
mantenham uma relação estável estão equiparadas à união estável
heterossexual. Enfatizou ainda que a própria Constituição Federal, no seu
artigo 5º, defende que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza". A proposta do parlamentar já foi subescrita por 17
parlamentares. Caso aprovada, a redação do artigo 3º, inciso III, da
Constituição do Piauí, ficará da seguinte maneira: "são objetivos fundamentais
do Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação".
(Fonte: Secretaria de Políticas para as Mulheres)

