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O 6º Congresso Nacional do PT, Marisa Letícia Lula da Silva, será realizado nos dias 01, 02 e
03 de junho de 2017, no Centro de Eventos Brasil 21 (Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6 –
Brasília/DF).
Participarão 600 delegados(as) de 26 Estados e do Distrito Federal, entre membros do
Diretório Nacional, presidentes estaduais do PT, governadores, deputados federais,
deputados estaduais, prefeitos(as), vice-prefeitos(as), vereadores(as), filiados e
convidados internacionais.
No dia 31 de maio, a partir das 14h00 no Hotel San Marco, as delegadas participarão do
seminário “Mulher e participação na política: desafios e perspectivas”. A atividade
discutirá os desafios da participação das mulheres na política numa perspectiva histórica,
além de refletir sobre a realidade da paridade no PT às vésperas de seu 6º Congresso
Nacional.
PROGRAMAÇÃO (sujeita à alterações)


Dia 01 /06
QUINTA FEIRA
10h00 - Abertura do Credenciamento
16h00 - Aprovação do Regimento Interno
18h30 - Abertura Solene
Atividade cultural – Show com Chico Cesar



Dia 02/06
SEXTA FEIRA
9h00 - Abertura dos Trabalhos
12h00 – Almoço
12h30 – Fim do credenciamento de delegados e delegadas titulares
13h30 – Grupos de trabalho
14:30 – Fim do credenciamento de delegados e delegadas suplentes
18h00 às 20h00 - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PT/FPA:
o “Os golpes de novo tipo na América Latina e o Caso Lula”
o Conferencistas:
 Pepe Bayardi- Secretário Cone Sul FSP e SRI da FA/Uruguai: A/C
 Jeofrey Robertson – advogado – A/C (a confirmar)
 Cristiano ou Valeska Zanin – advogado/a



Dia 03/06 - SÁBADO
9h00 - Abertura dos trabalhos
o Plenária deliberativa
o Apresentação das Candidaturas e Chapas
o Votação
o Encerramento

CREDENCIAMENTO
Delegados(as):
O credenciamento de delegados(as) será no local do evento, das 10h00 às 19h00 do dia
01 de junho e das 09h00 às 12h30 do dia 02 de junho.
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No ato do credenciamento o delegado(a) deverá apresentar um documento de
identificação com foto, e deverá assinar a lista de presença.
Cada delegado(a) vai receber no credenciamento o material do Congresso. Em caso de
perda, não haverá reposição.
Os crachás de delegados(as) são pessoais e intransferíveis e não serão repostos em
hipótese alguma.
Suplentes:
Serão considerados suplentes os demais componentes inscritos nas chapas, que serão
convocados, em caso de vacância, pelos representantes das chapas, sem direito a
emissão de passagem aérea.
Os suplentes de delegado ou delegada somente poderão assumir uma vaga na ausência
do delegado efetivo da mesma chapa, quando autorizado pelos representantes da
mesma, e respeitando a paridade e as cotas de juventude e etnia.
Durante o período regular de credenciamento somente serão credenciados suplentes
quando for apresentado documento do delegado ou delegada titular que comprove seu
impedimento, devidamente acompanhado da autorização de um dos representantes da
chapa correspondente.
Das 12h30 às 14h30 do dia 02 de junho, serão credenciados apenas suplentes sendo
proibido, nesse mesmo período, o credenciamento de delegados efetivos, considerandose os critérios estatutários de cota racial, juventude e paridade. No ato do
credenciamento o suplente deverá apresentar um documento de identificação com
foto, e deverá assinar a lista de presença.
Observadores:
São observadores ao 6º Congresso Nacional, com direito a voz e sem direito de voto, os
membros do Diretório Nacional, Senadores, Deputados(as) Federais e Estaduais,
Prefeitos(as) de Capitais, Governadores(as) e Vice-governadores(as), Presidentes
Estaduais do PT, Secretários e Coordenadores Nacionais Setoriais, a Diretoria da Fundação
Perseu Abramo e seu Conselho Curador e Diretoria da Escola Nacional de Formação.
Todos(as) devem informar a participação pelo e-mail: 6congressopt@gmail.com
Entre os observadores, apenas os membros do Diretório Nacional, terão suas despesas de
passagem, hospedagem e alimentação custeados pelo DN.
Convidados(as):
São convidados, sem direito a voz e sem direito a voto, os representantes dos movimentos
sociais, de instituições da sociedade civil e de partidos políticos aliados, inclusive
internacionais, definidos pela Comissão Executiva Nacional.
O credenciamento dos observadores e convidados será no local do evento, das 10h00 às
19h00 dos dias 01 e 02 de junho.
Os convidados(as) deverão arcar com todas as suas despesas.
PASSAGENS AÉREAS
O Diretório Nacional providenciará transporte aéreo de ida e de volta da cidade ou da
capital do Estado do delegado(a) até a cidade de Brasília/DF. A Secretaria Nacional de
Finanças fará a emissão das passagens para toda a delegação.
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O Diretório Nacional informará ao Representante da Chapa o código localizador da
passagem aérea, bem como todas as informações pertinentes ao vôo.
Membros da Comissão Executiva Nacional que não são delegados(as) receberão
informações individualmente sobre sua passagem.
Uma vez emitida a passagem do delegado(a), quaisquer alterações após a emissão
deverão ser solicitada diretamente à companhia aérea. Os custos com eventuais
diferenças de tarifas ou multas são de inteira responsabilidade do delegado(a).
HOSPEDAGEM
O Diretório Nacional providenciará hospedagem para todos(as) os delegados(as) do
Congresso em hotéis próximos ao local do evento.
A hospedagem será em apartamentos duplos e as diárias incluem café da manhã e
estarão liberadas para entrada no dia 01/06 a partir das 14h00 e saída no dia 03/06 até
12h00. Após este horário, eventual custo será de responsabilidade do delegado(a). Exceto
para as delegadas que poderão se hospedar a partir do dia 31 de maio.
Aos que desejarem apartamentos individuais, deverão solicitar diretamente com a
Agência Nix Travel através do e-mail: diva@nixtravel.com.br, devendo arcar com todos os
custos e informar imediatamente a organização pelo e-mail: 6congressopt@gmail.com
O Diretório Nacional informará ao Representante da Chapa o nome e endereço do hotel
onde ficará cada delegação.
Membros da Comissão Executiva Nacional, receberão informações individualmente sobre
sua hospedagem.
Delegados(as) que residem ou trabalham em Brasília e arredores, não serão
hospedados(as).
O Diretório Nacional não arcará com despesas extras: frigobar, refeição, telefone, internet,
lavanderia, etc.
TRANSPORTE
Não haverá traslado para delegados(as) do aeroporto ao local do Congresso e viceversa.
O Diretório Nacional não arcará com despesas de táxi, ônibus, barco, metrô, combustível
ou outro meio de transporte utilizado pelos delegados(as), observadores ou
convidados(as).
ALIMENTAÇÃO
O Diretório Nacional arcará somente com o almoço de delegados(as) e membros do DN,
no restaurante do Centro de Eventos em que será realizado o Congresso, nos dias 01, 02 e
03 de junho. Não haverá jantar em nenhum dia.
O Diretório Nacional não arcará com a alimentação de observadores e convidados, estes
deverão se dirigir aos restaurantes nos arredores do local do Congresso.
Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores.
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