
 
 
 
 

TESE  ENCONTRO ESTADUAL LGBT DO PT/SP 
CONTRIBUIÇÃO AO DEBATE 

 
LGBTI NA LUTA PARA TRANSFORMAR, RENOVAR E AVANÇAR! 

LULA PRESIDENTE! 
 

	
1	 Desde	 o	 golpe	 contra	 a	 Presidenta	 Dilma	 Roussef,	 no	 ano	 de	 2016,	 direitos	 e	 políticas	 públicas	 para	 a	
população	LGBTI+,	vem	sendo	sistematicamente	retirados.	O	governo	usurpador	de	Michel	Temer,	aliado	a	
políticos	 e	 líderes	 religiosos	 conservadores	 reduziu	 a	 zero,	 em	2017,	os	 repasses	 federais	para	programas	
específicos	 de	 defesa	 da	 comunidade	 LGBTQIA+.	 Dados	 levantados	 pelo	 site	 Aos	 Fatos,	 em	 registros	 dos	
sistemas	de	acompanhamento	orçamentário	-	Portal	da	Transparência	e	Siga	Brasil	-,	demonstraram	que	os	
investimentos	 federais	para	ações	específicas	de	combate	à	 lgbtfobia	 saíram	de	mais	de	R$	3	milhões	em	
2008,	para	R$	519	mil,	em	2016.		
	
2	Entre	as	medidas	conservadoras,	do	governo	Temer,	está	a	retirada	das	expressões	"identidade	de	gênero"	
e	"orientação	sexual"	da	Base	Nacional	Comum	Curricular.A	violência	contra	pessoas	LGBTI+	bateu	recorde	
no	 governo	 golpista,	 com	 altas	 índices	 de	mortes.	Mas,	 nem	 os	mais	 pessimistas	 poderiam	 prever	 que	 a	
situação	das	pessoas	LGBTQIA+	iria	piorar	consideravelmente.		
	
3	 Nas	 eleições	 de	 2018,	 Jair	 Bolsonaro,	 abertamente	 LGBTIFÓBICO,	machista,	 racista,	 e	 elitista,	 foi	 eleito	
presidente	do	Brasil.	Logo	de	início,	Bolsonaro	dificultou	os	processos	democráticos,	no	campo	dos	direitos	
LGBT,	 diminuindo,	 por	 exemplo,	 participações	 dessa	 população	 em	 Conselhos	 e	 Coordenadorias	 a	 nível	
nacional.Seu	 	 governo	 criou	 o	 Ministério	 da	 Mulher,	 da	 Família	 e	 dos	 Direitos	 Humanos	 chefiado	 por	
Damares	Alves,	também	conhecida	algoz	das	pessoas	LGBTI+		Desde	a	sua	criação,	não	houve	interesse	do	
MMDFH	em	combater	a	LGBTIFOBIA	e	propor	políticas	públicas	para	a	comunidade.	
Como	uma	das	consequências	da	falta	de	políticas	públicas,	o	Brasil	se	mantém	como	o	país	que	mais	mata	
pessoas	 LGBTQIA+	em	 todo	mundo.	Em	2020,	237	 LGBTQIA+	 tiveram	morte	violenta	no	Brasil,	 vítimas	da	
LGBTIFOBIA:	 224	 homicídios	 (94,5%)	 e	 13	 suicídios	 (5,5%).	 É	 o	 que	 mostra	 o	 Relatório:	 Observatório	 de	
Mortes	Violentas	de	LGBTI+	no	Brasil.	
	
4	Em	relação	especificamente	às	pessoas	 transexuais	e	 travestis,	estima-se	que	56	 foram	assassinadas	até	
meados	 deste	 ano	 de	 2021,	 segundo	 a	 Associação	 Nacional	 de	 Travestis	 e	 Transexuais	 (ANTRA).	 Dessas	
mortes,	 54	eram	mulheres	 trans	ou	 travestis,	 e	 2	 eram	homens	 trans	ou	 trans	masculinizadas.No	mesmo	
período,	 a	ANTRA	aponta	que	houve	5	 suicídios,	 17	 tentativas	de	assassinatos	e	18	violações	dos	direitos	
humanos	 contra	 pessoas	 trans.	 A	 organização	 analisou	 que	 elas	 estão	 morrendo	 cada	 vez	 mais	 jovens.	
Somente	dez	vítimas	fatais	morreram	com	idade	acima	da	média	de	expectativa	de	vida	para	pessoas	trans,	
que	 é	 de	 35	 anos.	 O	 restante	 varia	 entre	 13	 e	 35	 anos.O	mapeamento	 do	 IBDSEX	 aponta	 que	 52%	 das	
pessoas	LGBTQIA+	sofreram	LGBTIFOBIA,	das	quais	21,2%	passaram	pela	situação	mais	de	20	vezes.	Mais	de	
91%	delas	não	realizaram	denúncias.	A	maioria	das	agressões	relatadas	ao	questionário	são	verbais	(44,2%),	
seguidas	de	verbais	e	psicológicas	(30,1%)	e	físicas	(3,7%)	
	
5	A	pandemia	do	novo	Coronavírus	prejudicou	ainda	mais	a	já	vulnerável	população	LGBTI+.	Estima-se	que,	
durante	os	períodos	de	isolamento	mais	restrito,	essa	população	ficou	mais	exposta	a	violências	domésticas;	
mesmo	 fenômeno	 que	 acometeu	 as	 mulheres.O	 governo	 de	 Bolsonaro,	 portanto,	 confirmou	 o	 que	 a	
militância	já	esperava.	Isolou	ainda	mais	a	população	LGBTI+	e	os	retrocessos	foram	mais	recorrentes	do	que	
os	avanços.	A	extinção	de	órgãos	que	contribuíam	para	a	abordagem	das	pautas	LGBTIA+	estagnaram	esse	
processo	e	esvaziaram	as	esferas	de	debate.	
 

	



CONJUNTURA	ESTADUAL	

6	A	degradação	das	políticas	e	dos	 serviços	públicos	em	São	Paulo	é	o	 saldo	mais	evidente	de	quase	 três	
décadas	 de	 desgoverno	 tucano	 em	 nosso	 Estado,	 com	 retrocessos	 marcantes	 nos	 direitos	 sociais.	 Em	
especial,	 perdas	 que	 afetam	 a	 grande	 parcela	 dos	 paulistas,	 oriundos	 de	 todos	 os	 quadrantes	 do	 País,	
agrupada	entre	os	mais	pobres,	com	renda	igual	ou	inferior	a	2	salários-mínimos.	

7	Essa	situação	fica	mais	agravante	com	a	política	de	desmonte	dos	serviços	públicos	desenvolvidas	por	João	
Dória	em	parceria	com	o	(Des)	Governo	Federal,	que	apesar	de	buscar	se	diferenciar	promovendo	ataques	a	
Bolsonaro	age	com	o	mesmo	rigor	dos	fascistas	e	se	antecipa	às	políticas	que	ampliam	a	desigualdade	em	
nosso	País	e	Estado.	

8	Ambos	desenvolvem	um	projeto	elitista,	entreguista	e	autoritário	contra	o	povo	brasileiro	e	não	somente	
nas	 questões	 econômicas.	 Sem	nenhuma	 garantia	 de	 direitos	 humanos	 e	 cidadania,	 o	 Brasil	 é	 o	 país	 que	
mais	mata	travestis,	mulheres	transexuais	e	homens	trans	no	mundo.	Também	somos	o	país	onde	lésbicas	e	
mulheres	bissexuais	sofrem	estupros	supostamente	corretivos	em	razão	de	sua	orientação	sexual.	Os	gays	
são	brutalmente	espancados	e	assassinados	com	crueldade.	São	Paulo	precisa	olhar	com	mais	atenção	para	
essa	 população,	 com	 respeito	 às	 questões	 de	 representatividade	 e	 representação	 das	 comunidades,	
respeitando	a	diversidade,	a	comunicabilidade	e	as	diferenças	da	população.		

9	A	intolerância	segue	vitimando	pessoas	em	São	Paulo.	É	cada	vez	mais	evidente	a	crescente	organização	e	
a	visibilidade	na	luta	pelos	direitos	humanos	de	lésbicas,	gays,	bissexuais,	travestis	e	transexuais	(LGBT)	na	
conjuntura	 atual.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 contraditoriamente,	 as	 expressões	 de	 preconceito,	 discriminação	 e	
violência	contra	esta	população	ainda	são	alarmantes,	reforçadas	por	discursos	de	setores	conservadores	da	
sociedade.		

10	De	cada	13	mortes	no	Estado,	7	são	feminicídios.	Contam-se	também	12.886	vítimas	de	estupro,	1	a	cada	
40	 minutos.	 Negros,	 jovens,	 mulheres	 e	 a	 população	 LGBT	 são	 alvos	 preferenciais	 da	 discriminação,	 da	
violência	e	da	ausência	de	oportunidades.	O	genocídio	da	juventude	negra,	pobre	e	periférica,	é	alarmante.	

11	Quando	se	olha	mais	especificamente	para	áreas	como	educação,	segurança,	trabalho,	assistência	social,	
previdência	 social	 e	 saúde,	 o	 que	 se	 constata	 é	 que	 as	 políticas	 públicas	 voltadas	 para	 o	 combate	 à	
LGBTIFOBIA	 e	 à	 garantia	 de	 direitos	 para	 a	 população	 LGBTI+	 igualmente	 são	 incipientes	 e	 pouco	
consistentes	 ou	mesmo	 inexistentes,	 embora	 ótimas	 iniciativas	 já	 tenham	 sido	 previstas	 em	programas	 e	
planos	do	Governo	Lula	e	Dilma,	hoje	estão	esquecidas.		

12	As	ações	ainda	tendem	a	privilegiar	políticas	universalistas,	cujos	princípios,	objetivos	e	metas	negam,	na	
prática,	a	importância	de	marcadores	sociais	como	identidade	de	gênero,	raça	e	orientação	sexual,	por	mais	
que	 estes	 sejam	 reconhecidos	 em	 documentos	 governamentais	 como	 centrais	 na	 definição	 de	 políticas	
públicas	para	segmentos	específicos,	com	vistas	à	superação	das	desigualdades	sociais	e	econômicas,	bem	
como	para	o	enfrentamento	das	discriminações,	opressões	e	exclusões	que	atingem	grupos	subalternizados.	
Para	além	dessas	políticas	universalistas,	as	ações	voltadas	diretamente	para	a	população	LGBTI+,	quando	
existem,	possuem	alcance	pontual,	dispõem	de	parcos	recursos,	não	são	parte	de	um	programa	estruturado	
em	 nível	 nacional	 e	 quase	 sempre	 estão	 na	 dependência	 da	 boa	 vontade	 de	 algumas	 poucas	 gestoras	
dispostas	a	enfrentar	a	LGBTIFOBIA	institucional	prevalecente.	

13	 O	 PT	 entende	 que	 somente	 com	 ações	 abrangentes	 de	 reparação	 de	 danos	 históricos	 e	 com	 ampla	
abertura	 democrática	 se	 poderá	 reduzir	 a	 desigualdade	 social	 do	 País	 e	 enfrentar	 as	 práticas	
segregacionistas	que	perduram	há	cinco	séculos,	além	de	se	combater	as	diferenças	socioeconômicas.	Nas	
eleições	de	2022	será	fundante	para	o	Partido	promover	debates	sobre	o	direito	à	vida,	ao	emprego	e	à	
cidadania	LGBTI+,	com	prioridade	para	as	pessoas	em	situação	de	pobreza.	Juntes	precisamos	envidar	



todos	 os	 esforços	 para	 que	 o	 Brasil	 supere	 a	 violência	 contra	 a	 população	 LGBTI+	 e	 para	 que	 possa	
contar	com	uma	lei	que	responsabilize	os	crimes	de	ódio,	entre	os	quais	os	praticados	contra	as	pessoas	
LGBTI+	 –	 criminalização	 da	 LGBTIfobia,	 a	 partir	 de	 decisões	 já	 estabelecidas	 pelo	 Supremo	 Tribunal	
Federal.	

FORTALECER	A	CONSTRUÇÃO	DA	SECRETARIA:	LGBT	DO	PT,	A	LUTA	É	PRÁ	VALER!	
	
14	O	processo	de	eleições	da	Secretaria	Estadual	LGBT	do	PT	SP	nos	permite	realizar	um	balanço	de	nossas	
construções	ao	longo	destes	anos,	inclusive	deste	mandato	que	ora	se	conclui.	É	fundamental,	para	qualquer	
avaliação	que	não	seja	leviana	ou	rasteira,	recuperarmos	nossa	história	como	militantes	LGBT	do	Partido	dos	
Trabalhadores,	desde	a	sua	fundação,	até	a	conquista	da	Secretaria	LGBT	do	PT.	
	
15	 Temos	 orgulho	 de	 pertencer	 ao	 Partido	 que	 foi	 pioneiro	 em	 nosso	 País	 na	 defesa	 dos	 direitos	 da	
população	LGBT,	já	em	seus	documentos	constitutivos	de	1981,	manifestando-se	contra	qualquer	forma	de	
discriminação.	Foi	 também	o	Programa	de	Governo	do	companheiro	Lula	na	candidatura	à	Presidência	da	
República	 em	 1994	 o	 primeiro	 documento	 desse	 tipo	 a	 propor	 um	 conjunto	 de	 medidas	 em	 favor	 dos	
direitos	humanos	da	população	LGBT.	Naquele	momento,	 já	existia	o	Núcleo	de	Gays	e	Lésbicas	do	PT	SP,	
que	 foi	 determinante	 para	 a	 elaboração	 de	 tais	 propostas,	 e	 teve	 papel	 decisivo,	 ao	 lado	 de	 grupos	 de	
militância	LGBT	de	São	Paulo,	na	organização	da	1ª	Parada	do	Orgulho	LGBT	de	SP,	em	1997.	
	
16	Nos	anos	subsequentes,	avançamos	na	 fundação	de	outros	Núcleos	LGBT	em	outras	cidades	do	País,	e	
isso	também	se	refletiu	na	inscrição	de	candidaturas	LGBT	à	vereança	pelo	PT	em	vários	estados	do	Brasil,	o	
que	 já	 produziu	 um	 impacto	 nos	 debates	 eleitorais	 daquele	 período,	 e	 numa	 considerável	 ampliação	 da	
visibilidade	das	pautas	da	diversidade	 sexual	 na	 construção	de	 legislações	 e	políticas	 públicas.	Ao	mesmo	
tempo,	 a	 atuação	 da	 militância	 LGBT	 do	 PT	 junto	 a	 parlamentares	 aliades	 em	 diferentes	 instâncias	
proporcionaram	importantes	conquistas,	como	a	Lei	nº	10.948	de	2001	do	Estado	de	São	Paulo,	a	primeira	
legislação	 de	 combate	 à	 lgbtifobia	 efetivamente	 regulamentada	 e	 aplicada	 em	 nosso	 País,	 de	 autoria	 do	
então	deputado	estadual	Renato	Simões	(PT).	
	
17	Em	2005,	a	partir	de	um	importante	apoio	das	Secretarias	Estadual	e	Nacional	de	Movimentos	Populares	
do	PT,	organizamos	o	Encontro	Setorial	Estadual,	e	assim	fomos	reconhecidos	como	Setorial	Estadual	LGBT	
do	PT	de	SP,	o	qual,	ao	lado	de	outros	estados	do	País,	contribuiu	decisivamente	para	a	fundação	do	Setorial	
Nacional	LGBT	do	PT,	em	2011,	e	em	alguns	anos,	 já	alcançávamos	a	organização	de	Setoriais	em	mais	da	
metade	 dos	 estados.	 E	 em	 2017,	 o	 Diretório	 Nacional	 do	 PT,	 com	 base	 na	 deliberação	 do	 VI	 Congresso	
Nacional	do	Partido,	aprovou	nossa	constituição	como	Secretaria	Nacional	LGBT,	e	em	2018	elegemos	nossas	
primeiras	gestões	na	Secretaria	Nacional	LGBT	do	PT,	e	aqui	em	nosso	Estado,	a	Secretaria	Estadual	LGBT	do	
PT	SP.	
	
18	Temos	orgulho	das	marcas	da	gestão	que	hora	se	encerra,	tanto	nas	intervenções	para	dentro	do	Partido,	
na	 defesa	 das	 posições	 que	 reafirmam	 e	 reforçam	 os	 compromissos	 do	 PT	 com	 o	 enfrentamento	 à	
LGBTIFOBIA,	 quanto	 na	 atuação	 junto	 aos	 movimentos	 sociais.	 Com	 a	 companheira	 Bel	 Sá	 a	 Secretaria	
Estadual	 LGBT	 do	 PT	 SP	 foi	 sempre	 um	 espaço	 de	 construção	 coletiva	 onde	 todas	 as	 posições	 políticas	
puderam	se	expressar,	e	no	qual	o	diálogo	 respeitoso	 foi	o	 caminho	para	a	 construção	de	consensos	que	
foram	decisivos	para	nossos	avanços.	
	
	
UM	ANÁLISE	NECESSÁRIA	DAS	AÇÕES	DA	SECRETARIA	DESTES	ULTIMOS	4	ANOS	

	

19	O	objetivo	desde	texto	é	trazer	um	balanço	das	atividades	e	ações	que	tocamos	à	frente	da	Secretaria	nos	
últimos	4	anos.	Fui	eleita	Secretária	(1º	Mandato)	em	2017	com	o	apoio	de	todas	as	Tendências	que	fazem	
parte	do	nosso	partido	e	tinham	atuação	na	pauta	LGBT,assim	como	de	companheiras	e	companheiros	que	
sempre	acompanharam	minha	atuação.		



20	Uma	das	principais	tarefas	a	mim	atribuída	enquanto	Secretária	e	ao	coletivo	eleito	foi	a	de	articular	as	
LGBT`S	 do	PT,	 que	naquele	momento	 se	 encontravam	distantes	 do	Partido,	 assim	 como	a	 reaproximação	
com	os	MovimentosSociais,	a	 tarefa	de	 interiorizar	nossa	 secretaria	 ,	que	até	 tinha	algumas	atividades	na	
Capital	e	grande	SP	,	mas	que	tinha	perdido	uma	boa		parte	da		interlocução	com	o	interior.		

21	Também	nos	foi	dada	a	tarefa	e	responsabilidade	de	trabalhar	para	garantir	a	unidade	das	LGBT´S	dentro	
do	nosso	partido	que	era	conhecida	como	desunida,	briguenta	e	até	mesmo	irresponsáveis,	sem	propostas,	
e	 sem	compromisso	 com	o	PT,	 apesar	de	 inúmeras	 vezes	mostrarmos	que	era	o	 contrário.	Não	 foi	 tarefa	
fácil,	mas	obtivemos	bons	resultados	neste	sentido.	

22	Ainda	não	chegamos	aonde	gostaríamos,	pois,	a	Pandemia	nos	prejudicou	em	várias	ações	que	tínhamos	
programado,	mas	chegaremos	lá!Acreditamos	que	a	Luta	contra	a	LGBTIFOBIA	ainda	tem	um	longo	caminho	
a	 ser	 percorrido,	 principalmente	 a	 LGBTIFOBIA	 Estrutural	 que	 ainda	 faz	 parte	 de	 toda	 a	 Sociedade	 e	
continuaremos	nosso	trabalho	nesta	construção.			

AÇÕES	DA	GESTÃO:	
	

ü Fortalecimento	da	 relação	da	 secretaria	 junto	 às	 lutas	 dos	movimentos	não	 só	 LGBTI,	mas	de	
todos	os	segmentos	pois	estamos	em	todos	os	lugares;	
	

ü Avanço	na	constituição	de	Secretarias	nas	Macros	e	em	mais	cidades	
	

ü Articulação	Institucional	junto	as	nossas	bancadas	Estadual	e	Municipal.	
	

OBS:	Elaboração	de	Projetos	de	Lei	pela	Secretaria	para	nossos	Parlamentares	apresentarem	na	
ALESP	e	Câmara	Municipal	 ,	nessa	articulação	apresentamos	4	PLS	na	ALESP	-	o	primeiro	deles	
assinado	 por	 toda	 nossa	 Bancada	 e	 outros	 3	 apresentados	 individualmente	 pela	 Deputada	
Professora	 Bebel,	 e	 Deputado	 Barba,	 e	 nas	 CâmarasMunicipais	 das	 Cidades	 de:	 Guarulhos	
(Vereadora	Janete	Pietá),	São	Bernardo	do	Campo	(Vereadora	Ana	Nice),	Sorocaba	(Vereadora	
Iara	 Bernardi),	 São	 José	 dos	 Campos(Vereadora	 Amélia	 Naomi),	 Limeira(Vereadora	 Isabelly	
Carvalho),	 São	 Paulo	 (Vereadora	 Juliana	 Cardoso),	 Valinhos(Vereador	 Marcelo	 Yoshida),	
Mairinque	 (Vereadora	 Emily	 Hidalgo	 ),	 e	 temos	 o	 compromisso	 de	 +	 10	 vereadoras/es	 para	
apresentação	do	PL	em	suas	cidades	,	um	grande	avanço	para		nossa	secretaria.	Não	podemos	
deixar	de	citar	o	apoio	a	todas	nossas/nossos	Parlamentares	que	apresentaram	PL’S	sobre	nossa	
Pauta	 e	 foram	 duramente	 atacadas/os,	 assim	 como	 a	 mobilização	 de	 militantes	 para	 juntes	
acompanharem	a	votação.		
	

ü Participação	efetiva	na	Frente	Parlamentar	LGBTQIA+	da	ALESP		
					
Em	parceria	com	a	Frente	Parlamentar	LGBTI+	e	Movimento	Sociais	desenvolvemos	ações	que	
nos	fortaleceram	junto	ao	movimento	LGBTI+		destacamos	os	principais	aqui	:		
	
Articulação	para	barrar	os	PLs:	

		 								346/2019	que	veta	a	participação	de	pessoas	Trans	no	Esporte		

504/2020		que	proíbe	a	participação	de	LGBTI+	em	propagandas	,	conseguimos	o	envolvimento	
de	 toda	 nossa	 bancada	 ,	 e	 o	 mesmo	 voltou	 para	 as	 comissões	 ,	 uma	 grade	 Vitória	 do	
Movimento	LGBTI+		
	
Também	apresentamos	enquanto	 Frente	Parlamentar	 LGBTQI+	da	ALESP	o	PL	422/2021	que	
dispõe	sobre	a	criação	do	Programa	“Diagnóstico	da	População	LGBTI+	Paulista	.		
	
	



ü Avanços	na	 relação	 junto	 a	 Secretaria	 de	Comunicação	que	passou	a	divulgar	 todas	 as	 nossas	
atividades	 nas	 redes	 sociais	 do	 partido,	 assim	 como,	 na	 elaboração	 de	 material	 e	 vídeos	
conforme	nossas	demandas,	dando	maior	visibilidade	a	nossa	pauta	.	
	

ü Realização	e	participação	em	Audiências	Publicas,	Debates	e	Curso	de	Formação	Para	LGBTI++	
voltado	à	Dirigentes	e	Militantes	do	Partido	e	aberto	para	toda	a	sociedade,	em	parceria	com	a	
Fundação	Perseu	Abramo	e	Escola	Nacional	de	Formação	do	PT	com	495	pessoas	concluindo		o	
mesmo.		

	
ü Defesa	do	Presidente	Lula;	
	
ü Organização	do	Bloco	Lula	Livre	na	Parada	de	SP	

	
ü Organização	 de	 Candidaturas	 Estaduais	 em	 2018LGBTI+no	 Estado	 e	 em	 2020	 nos	municípios.	

Participação	concreta	na	elaboração	dos	Programas	de	Governos	a	nível	Estadual	e	Municipal.	
	
ü Lançamento	coletivo	de	candidaturas	2020	
	
ü Participação	 em	 todos	 os	 Atos	 Fora	 Bolsonaro	 chamados	 pelos	 Movimentos	 Sociais	 e	 nosso	

Partido.		

	

PROPOSTAS	PARA	UM	NOVO	MANDATO		

Para	um	novo	mandato,	o	período	que	nos	aguarda	requer	a	construção	coletiva	de	propostas	que	
efetivem	nossa	existência	e	 resistência,	bem	como	a	disputa	na	sociedade	do	Projeto	petista	de	
governar	 tanto	nos	municípios,	mas,	essencialmente	no	Estado	e	no	Governo	Federal,	 em	2022.	
Portanto,	nosso	primeiro	passo	será	a	realização	de	um	Planejamento	que	envolva	a	todas,	todos	e	
todes	 na	 elaboração	 das	 ações.	 Não	 nos	 cabe	 atuar	 somente	 no	 âmbito	 do	 Coletivo	 eleito,	
precisamos	ampliar	o	debate	a	 grande	maioria	de	nossos	 filiades,	mas	partimos	da	premissa	de	
algumas	 primeiras	 propostas	 que	 minimamente	 já	 foram	 debatidas	 internamente	 no	 nosso	
Coletivo:		

ü Consolidação	de	todas	as	ações	acima	citadas,	nem	um	passo	atrás.		
	

ü Criação	do	Conselho	Político	da	SECRETARIA	LGBTI++,	que	terá	como	principal	objetivo	a	articulação													
das	LGBTI+do	PT	no	Estado	de	São	Paulo.		
	

ü Planejamento	em	conjunto	para	os	próximos	passos	da	Secretaria.	
	

ü Cobrança	irrestrita	de	Políticas	que	dialoguem	com	nossa	Pauta	junto	ao	Governo	do	Estado	e	
Prefeituras	Petistas	.	
	

ü Apoio	total	ás	Vereadoras,	vereadores	e	Transvereadoras	eleitas	no	pleito	de	2020	e	a	todas/os	
Parlamentares	Petistas,	por	ocasião	da	apresentação	dos	nossos	PL’s	
	

ü Organização	das	Candidaturas	LGBTI+	para	o	Pleito	de	2022	
	

ü Defesada	Justadistribuição	de	recursos	do	Fundo	Eleitoral	para	as	Candidaturas	LGBTI+	,	como	já	
fizemos	em	2020.		
	

ü Participação	efetiva	na	Construção	do	Programa	de	Governo	e	em	defesa	das	candidaturas	de	
Haddad	e	Lula.				



	

	

	

																																								

LGBTI NA LUTA PARA TRANSFORMAR, RENOVAR E AVANÇAR! 
LULA PRESIDENTE! 

 
Venha com a gente! 


