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Meu amigo, minha amiga!

Pra mim, diversidade sempre
foi uma palavra carregada de
muitos significados: criatividade,
troca de ideias, inovação, diálogo
e, sobretudo, respeito.
Considerando o momento
difícil pelo qual nosso país está
passando, digo que precisamos
cada vez mais da diversidade em
todas as suas dimensões.
Primeiro, em tudo o que ela
tem de criativo, pois a criação está
não apenas em fazer coisas novas,
mas em conseguir fazer o mesmo
de diferentes formas. Portanto,
precisamos da diversidade para
inovar o jeito de debater as ideias.
Também temos urgência de
diversidade porque precisamos
encontrar novos modos de fazer

política, de resistir e de lutar pelos nossos direitos. Necessitamos,
mais do que nunca, aprender novos modos de criar e de conviver
e, para isso, é preciso enxergar e
ter a humildade para aprender
com quem sempre teve que usar a
criatividade para resistir: o povo.
Quando enxergarmos verdadeiramente as quebradas,
as favelas, os becos e as vielas
das nossas cidades, encontramos pessoas que estão todos os
dias criando modos de resistir
coletivamente, de levar adiante
seus projetos e sonhos e que são
a tradução do que é a diversidade, apesar de todas as formas de
violência e desrespeito.
São pessoas como as que en-

contramos em Guaianazes, como
a juventude negra com a qual
conversamos em Cotia, como
o pessoal com quem trocamos
ideias no Cieja de Sapopemba, a
moçada do futebol da Vila Real,
as mulheres negras que homenageamos com a Medalha Theodosina Ribeiro, e as sindicalistas
com quem nos encontramos no
Sindicato das Costureiras e dos
Condutores que nos inspiram,
que nos fazem ver que vale a
pena lutar e que devemos continuar nos indignando com as
injustiças, com as desigualdades
e com as intolerâncias.

ATIVIDADE PARLAMENTAR
Assessoria Orlando Silva

RACISMO

Mesa da solenidade de posse do Deputado Orlando Silva

O

PCdoB preside Comissão de
Trabalho na Câmara

deputado federal Orlando
Silva (PCdoB-SP) tomou posse
como presidente da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados. A
solenidade de posse, que ocorreu dia
3/4, na sede do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, contou com a
presença da deputada Leci Brandão,
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de representantes de centrais sindicais
e de sindicatos, desembargadores do
TRT-SP e advogados trabalhistas, além
de lideranças políticas e do movimento social. “Esse ato tem a finalidade
de firmar compromisso público com
os direitos dos trabalhadores e com a
defesa da Justiça do Trabalho, que está
sendo muito atacada”, disse Orlando.

Medalha Ruth Cardoso destaca
luta das mulheres

N

o dia 20/3 a deputada Leci
Brandão participou da solenidade de entrega da Medalha Ruth
Cardoso. Este ano, as homenageadas
foram a vereadora Erika Tank, a psicóloga Mafoane Odara, a médica sanitarista
Maria Clara Gianna, a desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de
Almeida, a socióloga Silmara Conchão
e a entidade Tenda da Solidariedade de
Jandira. Umberto Luiz Borges D’Urso,
diretor de cultura e eventos da OAB/SP
também recebeu a medalha. Criada em
2008, a homenagem foi idealizada pelo
Conselho Estadual da Condição Femini-

na do Estado. Em 2014 Leci foi uma das
homenageadas com a Medalha.

Solenidade de entrega da Medalha
Ruth Cardoso

Leci e o professor Juarez Xavier,
organizador do evento

Leci fala sobre
diversidade e racismo
na Unesp

N

o Dia Internacional contra a
Discriminação Racial, 21/03, a
deputada Leci Brandão participou da
mesa de discussão que inaugurou o
ciclo de Debates ‘Diálogos da Diversidade’, realizado pela Unesp. O evento
fez parte das atividades que devem
ocorrer ao longo de todo este ano e
têm como objetivo fomentar debates
durante a Década do Afrodescendente
(2015 - 2024). O convite foi feito pelo
professor Dr. Juarez Xavier, assessor
da Pró-reitoria de Extensão Universitária da Unesp. Participaram do debate o professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp - Araraquara,
Dagoberto José Fonseca, e Rodrigo
de Carvalho, assessor do deputado
federal Orlando Silva. “Somente com
a participação e colaboração de todos
poderemos melhorar a realidade do
Brasil, um país com grande diversidade em todos os aspectos e também de
muito preconceito”, disse Leci.
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Visita à Coordenadoria de
Políticas para População
Negra e Indígena
No dia 20/4, a deputada Leci Brandão esteve na Coordenadoria de Políticas para População Negra e Indígena
para conhecer as novas instalações. Em
reunião com a coordenadora, a profes-

sora professora Elisa Lucas Rodrigues,
a parlamentar ressaltou o interesse em
construir projetos em parceria com a
coordenadoria e de unir esforços para
regulamentar leis já aprovadas, mas que
ainda não foram colocadas em prática,
como a Lei 1259/2015, que inclui cotas
para negros e indígenas nos concursos
públicos em nível estadual. A criação de
um Fundo para fomentar ações de com-

bate à discriminação – PL 1152/2011, já
apresentado por Leci na Alesp – também
foi pauta do encontro.

Leci e a professora Elisa Lucas

RECONHECIMENTO

Medalha Theodosina Ribeiro homenageia artistas,
empresárias e ativistas sociais
Crédito José Teixeira

veram ações de impacto
e influenciaram positivamente a vida de inúmeras
mulheres. A ex-deputada
Theodosina Rosário Ribeiro,
que empresta seu nome à
medalha, compôs a mesa
dos trabalhos. Idealizadora
do prêmio, Leci destacou a
necessidade de que as muDra. Theodosina Ribeiro, cantora Fabiana Cozza e
deputada Leci Brandão
lheres ocupem os espaços
de poder no país. “As jovens
niciativas voltadas ao empoderamennegras estão tomando as universidades,
as ruas e fazendo discursos cheios de reto de mulheres pertencentes a grupos
vulneráveis foram reconhecidas em
flexão. Tenho esperança nelas”, disse Leci.
Theodosina, primeira negra eleita
sessão solene realizada no dia 24/3, na
deputada no Estado de São Paulo,
Assembleia Legislativa, com a entrega
da Medalha Theodosina Ribeiro. Por
em 1974, destacou que as homenainiciativa da deputada Leci Brandão,
gens ajudam as mulheres a crescer
que presidiu os trabalhos, a solenidade
e a galgarem, cada vez mais, cargos
importantes na sociedade. Recebehomenageou pessoas que desenvol-
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N

ram as medalhas a empresária Luíza
Trajano, do Magazine Luíza; Mãe
Wanda d’Oxum, liderança religiosa do
candomblé; a cantora Fabiana Cozza;
a líder comunitária Efigênia Januária,
a atriz e bailarina Adriana Lessa; a
rapper Luana Hansen, Andrea Ferreirinha, dirigente do Siemaco; Adriana
Couto, jornalista e apresentadora do
programa Metrópolis, da TV Cultura;
Edna Roland, ativista do Movimento
Negro; e Maria das Dores, do Movimento dos Trabalhadores sem Teto.
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Destaques do Samba Rock são
premiados no Teatro Sérgio Cardoso

o dia 27 de
março, o
Teatro Sérgio
Cardoso foi palco
de grande emoção,
quando foram anunciados os vencedores
da segunda edição do
Troféu Samba Rock.
A premiação foi uma
iniciativa da Rede
oN! Samba Rock
em parceria com o
mandato da deputada Leci Brandão. O
objetivo do prêmio é celebrar grandes nomes que contribuíram para a
disseminação do movimento samba
rock no cenário nacional e destacar as
ações de artistas deste segmento.
Neste dia foram premiados os
destaques do ano de 2017 em diversas
categorias. Cada categoria teve cinco
indicados, que foram selecionados por

O Samba Rock é um estilo
de dança tipicamente popular
nas periferias, de origem negro
paulistana, nascido na década
de 60. Sua importância cultural foi reconhecida pela Lei n°
16.207/15, que instituiu o “Dia
do Samba-Rock” no calendário
oficial do Estado de São Paulo,
sendo também reconhecido
pela Lei n° 14.406/16, como
Patrimônio Cultural Imaterial
da cidade de São Paulo.
meio de votação aberta
ao público e definidos
por júri técnico e entre os
próprios indicados. Além
das premiações o evento
prestou uma homenagem
ao cantor Branca di Neve,
morto em em 1989, aos
38 anos.

MULHERES

8 DE MARÇO: ATO UNIFICADO CONTRA A VIOLÊNCIA E PELA VIDA DAS MULHERES

Deputada Leci Brandão participa de ato unificado na Praça da Sé, no centro
de São Paulo. “Aposentadoria fica, Temer sai. Paramos pela vida das
mulheres” foi o mote da manifestação, que reuniu milhares de mulheres
contra a perda de direitos trabalhistas e sociais.
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Sindicatos
prestam
homenagem às
mulheres

A

Secretaria da Mulher do Sindicato
dos Condutores de São Paulo realizou um evento no dia 8 de março
para homenagear as mulheres trabalhadoras da área de transportes. A abertura
da cerimônia contou com a presença do
presidente do sindicato, Noventa, de vários
diretores e da Secretária das Mulheres,
Leci na mesa de abertura do Sindicato dos Condutores
Edna. As falas de todos os integrantes da
mesa refletiram o momento político do
país e reforçaram a necessidade de combater o machismo, o racismo, a homofobia
e outros preconceitos que representam o
retrocesso da sociedade. No dia 11/3 a
parlamentar esteve na Escola de Formação do Sindicato das Costureiras de São
Paulo e Osasco, a convite da presidente da
entidade, Eunice Cabral. Nas duas ocasiões
Leci destacou a necessidade de combater a violência contra a mulher e de sua
participação política. “Sei que o povo está
Leci faz um bate-papo na escola de formação do Sindicato
descrente da política, mas não podemos
das Costureiras de São Paulo e Osasco
ficar anestesiados, é preciso reagir”, disse.
Expediente:
Boletim Fala Leci é uma publicação do gabinete da deputada estadual Leci Brandão.
Jornalista responsável: Carla Nascimento, Mtb: 64/AM - Jornalista assistente: Carina Gomes – Mtb: 74039/SP - Diagramação: Andocides Bezerra (Movimento) - Imagens:
Arquivos do mandato / Agência ALESP - Tiragem: 10 mil - Fale com o gabinete: Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, sala 3024, 3º andar, São Paulo-SP - Tel.: (11) 3886-6790
– E-mail: lecibrandao@al.sp.gov.br / deputadalecibrandao@gmail.com - Trabalhando para construir um mandato com a cara do povo.

RESPEITO ÀS RELIGIÕES

Leci e Mãe Ana de Ogum

N

Lideranças religiosas são
homenageadas no Dia de Ogum

o dia 26 de abril, a deputada
Leci Brandão presidiu o Ato
Solene pelo Dia de Ogum. O
evento foi realizado em parceria com o
Fórum Regional de Matriz Africana da
Zona Sul, com a Associação Umbandista e Espiritualista do Estado de SP e
com a União de Tendas de Umbanda e
Candomblé do Brasil. A Umbanda celebra o 23 de abril como o Dia de Ogum
e o Ato Solene teve por objetivo reconhecer o trabalho e as ações de lideran-

ças, sacerdotes, sacerdotisas, yalorixás
e babalorixás das tradições de matriz
africana. Neste ano, os homenageados
foram o dirigente espiritual Alex Oliveira, Mãe Neide Costa dos Anjos, Mãe
Rosária de Fátima Nogueira de Almeida, Mãe Luiza Soares Melo, Mãe Maria
Lúcia Souza Abreu, Mãe Eliane Pacheco
Gomes, Babalorixá Ronaldo Arruda
D´Ogum, Prof. Dr. Juarez Xavier e Mãe
Ana de Ogum. A mesa dos trabalhos foi
composta por Sandra Santos, da AUE-

ESP, Ogan Juvenal, da União de Tendas
de Umbanda e Candomblé do Brasil,
Dra. Juliana Ogawa, Quito Formiga,
vereador de São Paulo, Prof. Dr. Juarez
Xavier, da Unesp, Eliane Dias, do SOS
Racismo, e Babalorixá Adriano de Ayrá.
O Dia de Ogum entrou para o calendário oficial do Estado de São Paulo com a
aprovação da Lei Estadual 14.905/2012,
a partir da proposta da deputada Leci
Brandão, atendendo a uma reivindicação de lideranças da Umbanda.

Roberto Sander Jr.

Combate à
intolerância
religiosa

A

deputada Leci Brandão
participou de duas
manifestações religiosas e
se encontrou com religiosos
no interior do estado em
visita ao Guarujá, durante
a festa em homenagem à
Iemanjá, e em Aparecida do
Norte, onde visitou o Santuário de Aparecida.

Festa de Iemanjá no Guarujá

Visita ao Santuário de Aparecida
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Leci consegue
aprovação de
emendas ao
orçamento para
97 municípios

A
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deputada Leci Brandão fez
indicação de emendas ao
orçamento do Estado de São
Paulo para a prefeitura de 97 cidades.
A maioria das emendas são destinadas a obras de infraestrutura. “Vamos
acompanhar e trabalhar junto às
Prefeituras e ao Governo de Estado
para que estes recursos sejam liberados e utilizados devidamente“. Para
as regiões e prefeituras não atendidas
o mandato manterá uma agenda de
diálogo na busca de soluções e encaminhamentos das demandas apresentadas. Ao todo foram feitas indicações
para mais de 200 municípios. As
emendas aprovadas representam mais
de R$ 100 milhões em recursos.

ADAMANTINA
AMERICANA
AMPARO
ANDRADINA

APIAÍ
ATIBAIA
ARUJÁ
Henri Leite, maestro, e Hassune,
Secretário de Cultura e Turismo

BARRETOS
BARUERI
BATATAIS
BEBEDOURO
BIRITIBA MIRIM
BOFETE
BOITUVA
BOM JESUS DOS PERDÕES

Rosilene Pazinato, vice-prefeita
e ver. Lula do Açougue, PCdoB

BORBOREMA
BRODOWSKI
CAJAMAR
CAMPINAS

CAMPOS DO JORDÃO
CÂNDIDO RODRIGUES
CARAPICUÍBA

COLINA/SP
COTIA
EMBU DAS ARTES
FERNANDOPOLIS
GAVIÃO PEIXOTO
GUAPIARA
GUARULHOS

O que é Emenda ao
Orçamento

A

nualmente o Governador encaminha à
Assembleia Legislativa uma proposta de
orçamento para o ano seguinte. Trata-se de um
projeto de lei com a previsão do que o Estado
pretende de receita e prevê de despesas que
serão realizadas pelo governo no período de um
ano. Ao ser analisada pelos parlamentares essa
proposta pode ser emendada antes de ser votada
e aprovada. Portanto, as emendas são adaptações
feitas pelos parlamentares à proposta de orçamento, com o objetivo de adequá-la às demandas
da sociedade e dos municípios. Após a análise e
a indicação das emendas pelo Legislativo, a peça
orçamentária é encaminhada ao Executivo para
sanção ou veto. Portanto, o Legislativo não acrescenta gastos à proposta apresentada, ele apenas
pode redirecionar a destinação dos recursos.

GURAREMA
IACANGA
IARAS
IBIRAREMA
IBIUNA
IGUAPE
ILHA SOLTEIRA
ILHABELA
IPORANGA
IRACEMAPOLIS
ITAPEVI
ITAPIRAPUÃ PAULISTA
JAGUARIUNA
JARINU
JUNDIAÍ

JUQUIÁ
LAVRINHAS

LORENA
MACATUBA

MAIRINQUE
MIRASSOLÂNDIA
MOGI DAS CRUZES
MONTE ALEGRE DO SUL
MORUCABA

Prefeito Marcos Olivatto em
visita ao gabinete da deputada
Leci Brandão

NOVA ODESSA
OSASCO

OSWALDO CRUZ
PARAIBUNA
PAULÍNIA
PERUÍBE
PINDORAMA
PIRAPORA DE BOM JESUS
PITANGUEIRAS
PORTO FERREIRA

Vereadores Leitinho/ Tiago
Logo/ Carol Moura

POTIM

PRADÓPOLIS
RIBEIRÃO PIRES
RIOLÂNDIA
ROSEIRA
SANTA LÚCIA
SANTA ROSA DE VITERBO
SANTANA DE PARNAÍBA
SÃO BERNARDO DO CAMPO
SÃO JOSE DA BELA VISTA
SÃO JOSE DO RIO PRETO

Leci e a prefeita Erica Soler
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SÃO ROQUE

SERTÃOZINHO
SETE BARRAS

SEVERÍNIA
SOROCABA

STA. CRUZ RIO PARDO
SUMARÉ
SUZANO
TABOÃO DA SERRA

TAMBAÚ
TAUBATÉ
TAUQARITINGA

Prefeito Alcemir Gréggio e
Orlando dos Santos, presidente
da Cooperlimão, em visita ao
gabinete

UBATUBA
URUPÊS

VALENTIN GENTIL
VALINHOS

VARZEA PAULISTA
VERA CRUZ
Prefeito Orestes Previtale e
a vice-prefeita, Profa. Laís
Helena em visita ao gabinete
de Leci, na Alesp

APOIO AOS MUNICÍPIOS
APIAÍ

Deputada Leci Brandão destina emenda para Apiaí
A deputada Leci Brandão e o prefeito de Apiaí, Luciano Polaczek Neto,
participaram da cerimônia de assinatura de convênios para a liberação de
recursos para o município. Trata-se de
uma emenda parlamentar, indicada
pela deputada Leci, em 2016. O evento
aconteceu no Palácio do Governo e
contou com a presença do Presidente

da Assembleia Legislativa
de São Paulo, Deputado
Cauê Macris, do Governador Geraldo Alckmin
e do Chefe da Casa Civil,
Samuel Moreira. Os
recursos serão destinados
para recapeamento asfáltico das vias municipais.

Leci Brandão e o prefeito Luciano Polaczek Neto

FRANCO DA ROCHA

Franco da Rocha recebe recursos
para combate às enchentes
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Deputada Leci e Kiko,
Prefeito de Franco da
Rocha

A deputada Leci Brandão
esteve presente na cerimônia
de assinatura de convênios
entre o Governo do Estado e
os municípios, que ocorreu

no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, foi liberada
a emenda parlamentar da
deputada Leci para a cidade de Franco da Rocha. Os

recursos são destinados ao
enfrentamento dos problemas causados pelas enchentes que atingem a população
da cidade.

Leci
no seu
Bairro
Deputada presta conta das ações do mandato aos moradores
de Guaianases

Mandato participa da reunião para construção do Centro
Cultural na Vila Mazzei

Leci faz encontro com moradores de Sapopemba no Cieja

Em Cotia, com a juventude do coletivo Juba’s Power

Festival Zé do Caroço na Vila Real

Visita à Escola de Samba Vai-Vai, no Bexiga

