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MOÇÃO

O Vereador Leonel Radde, nos termos do ar�go 87, inciso VII, e ar�go 95, ambos do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Porto Alegre, solicita, após ouvido o Plenário desta Casa Legisla�va, a aprovação
da presente MOÇÃO DE REPÚDIO AO AÚDIO DA PSICÓLOGA DO HOSPITAL CONCEIÇÃO, VIVIANE
JACQUER SAPIRO.

 

Conforme amplamente divulgado[1], o áudio da psicóloga Viviana Sapiro, denunciado ao MPF, apresenta
diversas falas preconceituosas; nele Sapiro afirma que a comunidade LGBTQIAP+ sofre de uma "falha
cogni�va", e que a esquerda brasileira tem como obje�vo normalizar isto, mo�vo pelo qual é necessário
votar em Bolsonaro e não votar em Lula. Além disso, no áudio, a psicóloga equipara a polí�ca nazista de
purismo racial com a ideia de transfobia, afirmando que o obje�vo da "nova norma�zação" seria criar
uma raça pura, onde todos seriam homossexuais.

 

Diante dessas manifestações preconceituosas é que se encaminha apresente moção de repúdio, rogando
a aprovação aos nobres pares. 

 

Vereador Leonel Radde (Líder do PT)

 

Obs.: Uma vez aprovada, requeiro o encaminhamento do presente expediente para a Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, na figura do Senhor Prefeito, Sebas�ão Melo; e para o Conselho Regional de Psicologia do RS (Av. Protásio
Alves, 2854 - Petrópolis, Porto Alegre - RS, 90410-004)
 
 

[1] h�ps://www.ma�naljornalismo.com.br/ma�nal/reportagem-ma�nal/ma�nal-psicologa-audio-
transfobico-mpf/

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador(a), em 20/10/2022, às
23:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0454219 e o código CRC 4990FEF1.
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