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A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS 

LGBTQIA+ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

constituída por meio do Ato do Presidente nº 153, de 07 DE MAIO DE 2019, composta por 

deputadas e deputados, vereadores, entidades, coletivos, ativistas independentes1, e que tem 

entre seus objetivos, fomentar políticas públicas nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

moradia, arte e cultura, enquanto enfrentamento propositivo a violência estrutural a qual é 

submetida a população LGBTQIA+, e, reivindicar a criação de uma rede de atendimento e 

serviços a serem prestados à população LGBTQIA+ em todo o Estado de São Paulo, vem, com 

os cumprimentos de estilo e no exercício de suas atribuições, informar e requerer o que segue: 

 

Com a pandemia internacional ocasionada pela infecção humana pelo coronavírus SARSCoV-

2 (Covid-19), impactos que transcendem a saúde pública vêm se apresentando de forma célere 

e cruel, principalmente para grupos vulneráveis no município de São Paulo, o principal 

epicentro da disseminação do vírus no país. Já estão decretados a situação de emergência e o 

reconhecimento de calamidade pública no município, e medidas importantes estão sendo 

adotadas pelo Poder Executivo para a mitigação dos impactos negativos sobre a vida de cada 

família e para manutenção da integridade do tecido social. 

 

 
1 Com a coordenação, a Deputada Erica Malunguinho e, como vice-coordenação, a Bancada Ativista 
e a Deputada Leci Brandão; contando com a participação de Mandatas/os (Bancada Ativista, Isa 
Penna, Professora Bebel) e Coletivos/Entidades (Comissão da Diversidade Sexual/OAB-SP, ABGLT, 
Mães Pela Diversidade, Revolta da Lâmpada, Família Stronger, Núcleo de Transmasculinidades da 
Família Stronger, Arouchianos, Coletivo Prisma, Casa Neon Cunha, LGBT Sem Medo, Vote LGBT, 
UNEGRO, ATRAVESSA, Coletivo Saia Debaixo EACH-USP, Frente de Diversidade Sexual e Gênero 
da USP. Nesse ofício, também contamos com o apoio e a articulação dos vereadores da Câmara 
Municipal de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL). 
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Neste contexto, vem ocorrendo um aumento expressivo de LGBTQIA+ em situação de 

vulnerabilidade à Rede de Atendimento em Direitos Humanos para a População LGBTQIA+ 

na cidade de São Paulo, uma vez que os Centros de Cidadania LGBTI se configuram como os 

equipamentos de referência a essa população. 

 

Ao mesmo tempo, é perceptível como as ações da sociedade civil estão incidindo de forma 

mais significativa na garantia de subsídios básicos a diversos LGBTQIA+ em situação de 

vulnerabilidade, de modo que a Frente Parlamentar representa uma ampla gama grupos com 

presença e atuação em São Paulo, que compreendem a institucionalidade como necessária para 

atuar frente a precarização da vida que muitos/as se encontram nesse momento. 

 

Por isso, as entidades, coletivos e ativistas independentes que compõem a Frente Parlamentar 

Em Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, solicitam uma reunião urgente com esta 

Ilustre Secretária para tratar de medidas a serem adotadas para a efetivação dos direitos 

assegurados às pessoas LGBTQIA+ durante a crise instaurada em razão do Covid-19, na cidade 

de São Paulo, mais especificamente, as seguintes: 

 

- a importância de um repasse emergencial para os Centros de Cidadania LGBTQIA+, a fim 

de suprir a grande demanda de cestas básicas e produtos de higiene; 

 

- a viabilização, de forma conjunta com a SMADS, do cadastramento no CadUnico dos 

LGBTQIA+ que constam no cadastro de atendimento dos Centros LGBTQIA+ e dos Centros 

de Acolhimento da Assistência que atendem LGBTQIA+. E, caso exista algum impasse 

cadastral, que as Secretarias possam auxiliar juridicamente na efetivação do cadastro da 

LGBTQIA+; 

 

- a criação de uma campanha nas redes da Secretaria sobre a importância do CadUnico para 

LGBTQIA+; 

 

- a criação de um "gabinete" LGBTQIA+ de crise para o enfrentamento do coronavírus, de 

modo a possibilitar a escuta ativa das demandas e construção de um plano de ação. Nesse 

gabinete, contaríamos com a Secretaria de DH, SMADS, Coordenações Municipal e Estadual 

de Políticas LGBTQIA+ e representantes do movimento LGBT com experiência no 

atendimento a população LGBT vulnerável, como o Coletivo Arouchianos, Projeto Seforas, 

TransEmpregos; 
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- a importância dos psicólogos dos centros de cidadania LGBTI realizarem o acolhimento e o 

atendimento aos LGBTQIA+ que procurem o serviço diante do aumento de pessoas com 

vulnerabilidade psíquica em tempos de Covid-19. Caso seja possível, que os atendimentos 

também possam ocorrer através de videoconferência, visando o cumprimento da quarentena 

para os residentes da cidade. 

 

- o acolhimento, por parte dos Centros de Cidadania, de mulheres LBT vítimas de violência 

doméstica e o acompanhamento dos processos preliminares com essas mulheres, o que inclui 

registro de ocorrências, exame de corpo de delito e encaminhamento para um abrigo onde a 

segurança da mulher esteja resguardada;  

 

- a garantia de espaço seguro, de forma conjunta com a SMADS, às pessoas LGBTQIA+ em 

situação de vulnerabilidade, sobretudo mulheres trans, travestis, homens trans e pessoas 

transmasculinas. 

 

 

No mais, renovamos nossos votos de estima e consideração. 

  

São Paulo, 08 de abril de 2020. 

 

 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS 

LGBTQIA+ 

 

Mandata Quilombo - Deputada Erica Malunguinho (Coordenação) 

Bancada Ativista, representada pela Codeputada Erika Hilton (Vice-coordenação) 

Deputada Leci Brandão 

Deputado Dr. Jorge do Carmo 

Deputado Emidio de Souza 

Deputada Professora Bebel 

Deputado Paulo Fiorilo 

Deputado Teonílio Barba 

Deputado Enio Tatto 

Deputado José Américo 

Deputado Luiz Fernando Teixeira 

Deputada Marcia Lia 



 

   

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

 

Deputada Beth Sahão 

Deputada Isa Penna 

Vereador Alessandro Guedes 

Vereador Alfredo Cavalcante (Alfredinho) 

Vereador Arselino Tatto 

Vereador Antonio Donato 

Vereador Eduardo Suplicy 

Vereador Jair Tatto 

Vereador Paulo Reis 

Vereador Senival Moura 

Vereadora Juliana Cardoso 

Vereador Toninho Vespoli 

Secretaria LGBT do PT 

Comissão da Diversidade Sexual/OAB-SP 

Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero 

ABGLT 

Mães Pela Diversidade  

Revolta da Lâmpada  

Família Stronger 

Núcleo de Transmasculinidades da Família Stronger 

Loka de Efavirenz 

Coletivo Prisma 

Casa Neon Cunha  

Coletivo Arouchianos LGBTHQIAPD+ 

Casa de Acolhimento LGBT+ Arouchianos 

LGBT Sem Medo  

Vote LGBT  

UNEGRO 

ATRAVESSA 

Coletivo Saia Debaixo EACH-USP  

Frente de Diversidade Sexual e Gênero da USP 

 

 


