NOTA DE REPÚDIO A ATITUDE DO VEREADOR MARILON BARBOSA
Brasília, 01 de junho de 2019.
Considerando o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que estabelece a garantia de que “Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo -se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes que estiverem no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade”;
Considerando a Declaração Universal de Direitos Humanos que prescreve que os Direitos Humanos e a
Liberdades são fundamentais para todos e todas, ressaltando para o presente os seguintes
artigos: Art. 2º: o gozo dos direitos, sem distinção de qualquer espécie; Art. 3º: de que toda a
pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal; e Art. 6º: toda pessoa tem o direito de
ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei; e Art. 7º: todos são iguais perante
a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a qualquer proteção da lei;
Considerando ainda a linha o socialismo, ideologia pregada por esta partido Político, que prega na
sua essência o respeito as diferentes expressões afetivas e sexuais, onde a verdadeira liberdade
poderia apenas ocorrer sem patrões dominadores como defendiam os influentes pensadores
socialistas Karl Marx e Friedrich Engels, que todos os tipos de expressão sexual deveriam ser
permitidos, respeitados, l ivres de coação individual, m a n t e n d o a “afirmação das diferenças
individuais” como precedência para uma melhor integração social;
Nós, que fazemos o segmento LGBT socialista, repudiamos veementemente a atitude do vereador de
Palmas, o senhor Marilon Barbosa, filiado ao Partido Socialista Brasileiro na cidade de almas,
quando na últimasessão, no dia 29 de Maio, na câmara de vereadores de Palmas, afirmou: “Eu
não sou contra homossexual, mas eu sou contra os princípios, eu sou contra essa infâmia, como
diz em Romanos, as infâmias praticadas, que fala sobre o homossexual“. Tal afirmação difere da
postura do Partido Socialista Brasileiro, pois fere os relevantes instrumentos defensores da
sociedade, supracitados nesta nota, que assegura o Estado Laico Br asil eir o , respeitando a
diversidade religiosa, não crença favorecendo especificamente valores de nenhuma religião em
detrimento das demais, uma vez que o vereador utiliza argumentos religiosos para justificar sua
posição conservadora.

Além disto, nosso partido institui e valoriza a luta e a importância de defender a diversidade
sexual e o respeito à diferença, a fim de contemplar seu projeto Socialista. É preciso que a pauta de
companheiros e companheiras LGBT tenham visibilidade no PSB, para que se possa conquistar a
liberdade na sociedade como cidadão de direito. Com isto vimos REAFIRMAR a legitimidade das
orientações sexuais e identidades de gênero não heteronormativas, como uma forma intransigente de
luta pela livre garantia dos direitos da população LGBT. Neste sentido solicitamos elucidações do
referido vereador ao diretório municipal e estadual do PSB ao tempo que repudiamos as
inoportunas declarações divergentes do conceito socialista de liberdade .
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