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Vereadora Erika Hilton

MOÇÃO DE PESAR ____ /2021

Moção de pesar pelo falecimento da
em 07 de abril de 2021, a primeira
travesti eleita no Município de Piracicaba.
Faleceu no dia 07 de abril do ano corrente, aos 64 anos, a ex-vereadora de
Piracicaba, Madalena Leite, a primeira travesti eleita no Município, deixando
parentes e amigos. Madalena era conhecida por sua ávida dedicação à luta
parlamentar e à liderança comunitária, além de ter se tornado um verdadeiro
símbolo da diversidade e da identidade trans na Câmara Municipal de Piracicaba.
Sua simplicidade e qualidade de atuação política ficarão eternamente marcadas na
memória dos parlamentares brasileiros.
Apesar da tristeza e revolta causada pela morte de Madalena, é importante
que a população brasileira reconheça que a ex-vereadora foi vítima da violência
política, racista e transfóbica que acomete uma série de parlamentares trans e
negras em todo o Brasil. Violências que devem ser prontamente rechaçadas e
combatidas por esta casa.
Madalena foi encontrada morta em sua própria casa e com sinais de
violência, sendo absolutamente necessário que as autoridades competentes
promovam uma séria e imediata investigação da causa de sua morte.
Aos familiares e amigos de Madalena, desejamos nossas sinceras
condolências, reiterando que esta Câmara de Vereadores não poderia deixar de
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expressar seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e desejamos conforto

aos corações enlutados.

Respeitosamente,
São Paulo, 07 de abril de 2021
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