CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Requerimento de Comissão
REÇ

1213/2021

Senhora Presidente,

Requeiro a esta Comissão de Mulheres, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, seja
alterado o nome da audiência pública requerida pelo requerimento de Comissão protocolado
no dia 10 de Setembro de 2021. Alteração do nome para

"

BISSEXUAIS —

RE(EXISTEM)", audiência a ser realizado no dia 24 de setembro de 2021, às 10 horas, no
Plenário Helvécio Arantes.

Requeiro a aprovação das nobres colegas da Comissão.

A realização desta audiência pública se justifica por ser o dia 23 de setembro,o "Dia da
Visibilidade Bissexual", a partir iniciativa dos jovens norte americanos Wendy Curry,
Michael Page e Gigi Raven Wilbur. A partir de 1999, os ativistas de todo o mundo, passaram
a comemorar esta data como parte da luta para dar visibilidade à bissexualidade , rompendo
com a invisibilidade das pessoas bissexuais, como apontam os seguintes dados:
-Somente 19% de bissexuais contaram a pessoas importantes de suas vidas sobre sua
sexualidade. O número é baixo, comparado a 75% entre gays e lésbicas. Ao mesmo tempo,
26% revelaram que ninguém em seu círculo mais próximo sabe de sua orientação, comparado
a apenas 4% entre gays e lésbicas. E ainda, apontam os dados ques esta invisibilidade pode
levar ao adoecimento a um grande número de mulheres bissexuais: mulheres bissexuais têm
64% mais chances de terem distúrbio alimentar, 37% maior probabilidade de automutilação e
26% mais propensas a depressão do que lésbicas.

Requeiro que sejam convidadas as seguintes entidades e representantes:
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Gabinete Parlamentar Cida Falabella / Bella Gonçalves — PSOL
Av. dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - 30260-070
Gabinetes 215/216 - Telefone: (31) 3555-1427
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Movimento Afronte! (mgafronte@gmail.com )
Frente Bissexual Brasileira (frentebissexualbrasileira@gmail.com )
Comissão Interinstitucional de Saúde da Mulher -CISAM (cisambh@gmail.com )
Frente Bissexual de Belo Horizonte - frentebi.mg@gmail.com
Revista LesBi - Gigi Favacho (31 9254-3770)
•

Caminhada

das

Lésbicas

e

Bissexuais

de

Belo

Horizonte

(caminhadalesbh@gmail.com)
•

Vereadora de Juiz de Fora - Tallia Sobral (gabtalliasobral@gmail.com )

•

Revista Capitolina - Vitória Régia da Silva (vickyregia.gonzaga@gmail.com )

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2021.

Vereadora Iza Lourença

Vereadora Bella Gonçalves

À Senhora
Presidente da Comissão de Mulheres
Vereadora Flávia Borj a
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