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Meu amigo, minha amiga

eus abençoe, proteja e ilumine você que permitiu a continuidade de minha missão na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, sendo a única mulher
negra entre 94 parlamentares. Esse
é um fato histórico, construído com
muita luta, em um momento difícil para as forças progressistas do
nosso país. Nossa militância competente e aguerrida sabe do respeito
que tenho por ela e pelo Partido
Comunista do Brasil. Graças a essa
militância, nossa bancada permanece em luta no parlamento paulista.
Por isso, antes de mais nada, quero
dizer uma das coisas que mamãe
me ensinou e com a qual conduzo
minha vida: muito obrigada!
Construir um mandato que seja
popular e aberto para que as pessoas
falem e sejam ouvidas tem um preço.
As demandas são grandes e as falhas
apontadas não são poucas. Mas não
desistimos. Ouvir a população é nossa
obrigação e, por isso, fizemos alguns
ajustes visando o fortalecimento e
mais diálogo com os diversos segmentos que nos procuram.
Nosso gabinete tem um nome:
Quilombo da Diversidade. Sim, queremos ser mais uma fortaleza para
o povo, contra as injustiças. E esse

Leci e Dona Lecy na posse

quilombo está aberto para receber
reivindicações, consultas, reclamações e contribuições. É tempo de
diálogo, união e, principalmente,
troca de ideias.
Um Congresso Nacional conservador ameaça nossas conquistas
aprovando projetos que visam diminuir ou acabar com direitos conquistados com muita luta. Não podemos
perder o foco e temos de resistir. Os
inimigos da democracia são muitos
e não falta gente revoltada com os
avanços que o povo brasileiro conquistou nos últimos anos.
Não estamos de olhos fechados
para a corrupção, a violência, as
chacinas e o genocídio da juven-

Plenária Nacional dos Movimentos
Populares Por Mais Democracia, Mais
Direitos e Combate à Corrupção

M

ovimentos sociais
e centrais sindicais
convocaram um ato
nacional para debater
a situação política do
país. O evento aconteceu no dia 31/3, na
quadra do Sindicato dos
Bancários, no Centro da
capital paulista e teve a
participação da deputada Leci Brandão, Renato Rabelo,
presidente nacional do PCdoB, e do ex-presidente Lula.
A orientação geral para a militância foi ocupar as ruas
em defesa do mandato constitucional da Presidenta
Dilma, da democracia e da Petrobras.
Leci e Lula com público

tude negra. É nosso dever cobrar
que essas questões, assim como
todo e qualquer desmando, sejam
investigados e os responsáveis
punidos. Precisamos de mais escolas e menos penitenciárias. Mais
respeito à diversidade e às liberdades individuais. Devemos combater
o racismo, a violência contra as
mulheres e as crianças, a homofobia
e a pedofilia. Não podemos permitir
a terceirização e a precarização do
trabalho. É nosso dever defender
patrimônios importantes do país
como a Petrobras. E não é negando
direitos que vamos avançar.
É uma nova caminhada. Vamos
em frente!

PCdoB completa 93 anos
reafirmando a defesa
da democracia

A

deputada Leci Brandão compôs a mesa do ato em
comemoração ao aniversário de 93 anos do Partido Comunista do Brasil. O evento aconteceu no Sindicato dos Engenheiros, no dia 30/3. Leci enalteceu a
história de luta do partido e disse ter orgulho de fazer
parte disso. “Nós temos uma história limpa. Eu estou
tranquila porque vejo um monte de lista por aí e nós
não estamos em nenhuma. Por isso eu digo: respeitem
o PCdoB, pela sua gente, pelo seu sangue derramado”,
defendeu a deputada. Compareceram ainda o presidente municipal do PCdoB, Jamil Murad, a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, o presidente da
CTB do estado, Nivaldo Santana e o vice-presidente do
PCdoB estadual, Rovilson Britto. O PCdoB completou
93 anos em 23 de março.

Leci lidera abertura de três frentes parlamentares
importantes e de ponta da empresa nas cidades do estado de São
Paulo é um dos focos dessa frente,
composta por 32 parlamentares de
oito partidos.

A

deputada Leci Brandão
iniciou seu segundo mandato
liderando a abertura de três
frentes parlamentares. A primeira
delas foi a Frente em Defesa da
Petrobras, liderada por Leci e pelo
deputado Átila Jacomusi.
A Frente tem como objetivo
acompanhar e contribuir para o
esclarecimento de todas as denún-

cias que vêm sendo investigadas
sobre crimes de evasão de divisas
praticados na empresa, exigir o
julgamento e a punição dos responsáveis, mas com a responsabilidade de não paralisar a Petrobras e
o setor mais dinâmico da economia
brasileira. A defesa dos empregos
diretos e indiretos dos trabalhadores e trabalhadoras de ramos

Greve dos professores
do estado

Juventude e combate ao racismo
Leci também lidera a instalação
da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Juventude e da
Frente de Combate ao Racismo e em
Defesa dos Povos Tradicionais.
Segundo a deputada, a frente em
Defesa da Juventude vai promover
debates, estudos e campanhas, visando o aprimoramento da legislação e o fortalecimento dos direitos
da Juventude, criando alternativas
de apoio às políticas públicas já
existentes para o jovem cidadão
brasileiro.
A Frente de Combate ao Racismo
e Defesa dos Povos e Comunidades
Tradicionais tem como objetivo
ampliar e fortalecer as ações que
já vêm sendo implantadas, como
o Estatuto da Igualdade Racial, as
cotas nas Universidades Públicas e
a aplicação da Lei 10.639.

Estatuto da Família

N

o dia 26/3 Leci usou a tribuna para apoiar o movimento
dos professores do estado, em greve desde o dia 13
de março. Os docentes pedem que os seus salários
sejam equiparados aos dos servidores que possuem
ensino superior. Além disso, a categoria levanta questões como a superlotação de salas de aula, assistência médica para os professores, corte de verbas das
escolas e garantia de direitos para os temporários. O
discurso está disponível no YouTube.
“Professores:
estamos
juntos nessa
luta!”

N

o dia 19/3, Leci se posicionou contra a aprovação do PL 6583/2013,
que tramita na Câmara dos Deputados,
em Brasília. Conhecido como Estatuto da Família, o projeto agride a composição de famílias inteiras que não se
enquadram na definição proposta pelo texto. “Somos
contra o conceito de família que o PL 6583/2013 está
querendo definir [...] Não existe um modelo único de
família. O Brasil mudou! A família é definida pela felicidade que as pessoas sentem ao viverem juntas”, disse. O
discurso está disponível no YouTube.
“Não existe
um modelo
único de
família”
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Alesp realiza sessão solene em
homenagem aos 85 anos da Vai-Vai

m Sessão Solene realizada
na noite de 09/02, a Assembleia Legislativa de São Paulo
homenageou os 85 anos do Grêmio
Recreativo Cultural Social Escola
de Samba Vai-Vai. A Sessão Solene
foi promovida pela Deputada Estadual Leci Brandão e realizada no
Plenário Juscelino Kubitschek.
A Escola de Samba Vai Vai foi
fundada em 1º de janeiro de 1930.
A homenagem contou com o mestre-de-cerimônia Tobias da Vai-Vai,
uma das maiores personalidades
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do samba paulistano, e Valquíria
Ribeiro, destaque da escola. O Presidente em exercício da Assembleia,
deputado Chico Sardelli, abriu os
trabalhos passando em seguida a
palavra para Leci.
Ao falar da Vai-Vai, a deputada
disse que Fernando Penteado (diretor da escola) é verdadeiro “griô”
da história do samba [na tradição
africana, os griôs são os narradores
orais das histórias e tradições]. A
Sessão Solene também contou com
uma bela apresentação musical da

Velha Guarda e a da Ala dos Compositores da Vai-Vai, que cantou
algumas músicas épicas da escola
ao lado de Osvaldinho da Cuíca.
Em seguida, foi entregue a placa
em homenagem aos 85 anos da Vai-Vai
para Dona Olímpia, sambista de 100
anos de idade e uma das protagonistas
da fundação da escola. Estiveram presentes Alcides Amazonas (subprefeito
da Sé), Jamil Murad (presidente municipal PCdoB), Dr. José Vicente (reitor
da Universidade Zumbi dos Palmares),
entre outras personalidades.
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Mulheres contra a violência obstétrica

á um ano, a gaúcha
Adelir Goes foi submetida a uma cesárea por
decisão da Justiça na cidade
de Torres (RS). O caso chamou a atenção de todo o país
para uma violência praticada
contra as mulheres cotidianamente: a violência obstétrica.
Em referência ao ocorrido, a
deputada Leci Brandão deu
entrada em dois projetos de
lei que poderão contribuir
para o fim desse tipo de violência no estado. A assinatura
do projeto foi acompanhada
por mulheres defensoras do
direito ao parto humanizado.
O primeiro projeto trata da
obrigatoriedade de universalização da aplicação das normas
de saúde relacionadas ao parto
e nascimento no Estado de São
Paulo, como a Lei Federal do
Acompanhante e a Lei Federal do
Vínculo da Gestante à Maternida-

O

a iniciativa privada, bem
como os poderes públicos
constituídos. A intenção é
mobilizar e disseminar a
importância da humanização da assistência ao parto
e nascimento.
Em 2013, a deputada já
havia indicado preocupação
com o tema apresentando o
Projeto de Lei 250/13, que
garante que maternidades,
casas de parto e estabelecimentos hospitalares da rede
Leci e defensores do direito ao parto humanizado
pública e privada de São
Paulo permitam a presença
de doulas durante todo o
período de trabalho de parto, parto
de. O segundo projeto institui o
e pós-parto imediato, sempre que
Pacto Estadual Social para Humasolicitado pela parturiente.
nização da Assistência ao Parto
A luta contra a violência obse Nascimento em todos os estatétrica se insere na luta contra a
belecimentos de saúde do Estado
violência de gênero, uma vez que a
de São Paulo. O Pacto Social visa
mulher é submetida a intervenções
promover a melhoria da saúde
materna por meio de diversos ato- que podem causar danos à sua integridade física e psicológica.
res da sociedade civil, incluindo

8 de março: Leci participa de
atividades pelos direitos da mulher

Dia Internacional da Mulher
foi marcado por uma caminhada na Avenida Paulista.
Entre as reivindicações estavam
direitos iguais entre gêneros, com-

Leci fala sobre “A
mulher no Espaço de
Poder” em palestra
no Sindicatos dos
Metalúrgicos de
Jundiaí

bate à violência contra a mulher
e luta pelos direitos reprodutivos.
A deputada Leci Brandão usou a
palavra para parabenizar as mulheres e falar sobre a necessidade de

Entrega da Medalha Ruth
Cardoso a : Jacira Vieira
de Melo, Leonor de Sá
Machado, Maria Gabriela
Prado Manssur, Marlene
Campos Machado, Wilma
Kiyoko Vieira Motta e o
Programa Casas Abrigo
Regional do Grande ABC.

empoderamento da mulher negra.
Além desse ato, Leci participou
ativamente de diversas atividades
relacionadas à data.

Palestra no Instituto
dos Advogadas de São
Paulo para falar sobre “A
Mulher e a Política: a triste
realidade da presença
feminina no Legislativo
Brasileiro, no contexto
partidário brasileiro e suas
consequências genéricas”

1º Fórum
Representatividade da
Mulher e suas Ações
na Política, realizado
pela Liga das Mulheres
Eleitoras do Brasil (Libra)

Confira as propostas apresentadas pela deputada
Leci Brandão no primeiro trimestre de 2015
Lei n° 15.690/2015
Declara o samba patrimônio cultural
imaterial do Estado de São Paulo.

PL 374-2015

Declara de utilidade pública a
Associação Cultural Filhos de Ganga Zumba – Afoxé, no município
de Cubatão.

Dia do Samba, Teatro Municipal, 2013

PL 361-2015

Institui no âmbito do Estado
de São Paulo o “Dia da Umbanda”,
incluindo-o no calendário oficial do
Estado, a ser comemorado no dia
15 de Novembro de cada ano.
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PL 360-2015

Umbanda

Define o “Funk” como movimento
cultural e musical de caráter popular.

PL 359-2015

Declara o Terreiro de Candomblé
Ile Alaketu Asé Airá, mais conhecido como Axé Batistini, em São
Bernardo do Campo, como patrimônio cultural imaterial do Estado
de São Paulo.

PL 436 - 2015

Terreiro Batistini

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
universalização da aplicação das
normas de saúde atinentes ao parto e
nascimento no Estado de São Paulo.

PL 437 - 2015

Institui o Pacto Estadual Social para
Humanização da Assistência ao
Parto e Nascimento em todos os estabelecimentos de saúde do Estado
de São Paulo.

Parto Humanizado

Encontro de Planejamento do
Fórum Permanente dos Pontos de
Cultura, com vereador Gustavo
Petta (PCdoB/Campinas), 27/2
Manifestação de 13 de Março: nas
ruas com o povo

N
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o dia 13 de março, os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil
se mobilizaram em defesa do mandato da Presidenta Dilma, da Petrobrás e por mais direitos. Em São
Paulo, a Avenida Paulista foi tomada
por manifestantes, do Paraíso à rua
da Consolação. O mandato da deputada Leci Brandão marcou presença
e marchou junto aos trabalhadores.
Entre as entidades presentes estavam a UNE, UEE, UBES, UJS, CTB,
UMB, MDM, Unegro e PCdoB.

Leci e Haddad, prefeito de São
Paulo, visitam o Samba da Vela
em Santo Amaro (Zona Sul de São
Paulo), 23/2

Leci visita o acampamento do
comando de greve dos professores
da rede pública de ensino do
estado de São Paulo, na Praça da
República, 01/04

10 anos da feijoada das Marias do
Jongo, na comunidade Jongo Dito
Ribeiro, na Casa de Cultura Afro
Fazenda Roseira, em Campinas, 22/03
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Trabalhando para construir um mandato com a cara do povo.

Reunião com Secretário Estadual
de Turismo, Roberto Lucena, e
com o campeão olímpico Giba, da
Seleção Brasileira de Vôlei, 19/03

Leci, o prefeito Fernando Haddad
e a ministra Ideli Salvatti (Direitos
Humanos) no lançamento do
primeiro Centro de Cidadania LGBT
do município de São Paulo, 28/03

