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A Associaqiio Brasileira de Lksbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais,
doravante designada pela sigla ABGLT, cujo nome e fins foram aprovados em 3 1
de Janeiro de 1995, data de sua fundaqiio, k uma pessoa juridica de direito privado,
sem fins lucrativos e com duraqiio por tempo indeterminado, com sede e for0 no
municipio de Curitiba, Parana, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 366, cj. 43.
A ABGLT tem carater democratico, informativo, mobilizador, cultural e
assistencial. E notadamente aut6noma, niio sendo vinculada a partidos politicos,
grupos religiosos elou qualquer entidade ou filosofia cujos fins, especificos ou niio,
niio digam respeito as finalidades do Artigo 5" do presente Estatuto.
A missiio da ABGLT 6: promover aqdes que garantam a cidadania e os direitos
humanos de lksbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), contribuindo
para a construqiio de uma sociedade democratica, na qua1 nenhuma pessoa seja
submetida a quaisquer formas de discriminaqiio, coerqiio e violencia, em raziio de
sua orientaqiio sexual e identidade de genero.
A atuaqiioloda ABGLT tem por fundamento os seguintes valores: a ktica, a
transparencia, o compromisso, a integridade, a diversidade e a solidariedade.
Constitui finalidade precipua da ABGLT: ser um instrumento de express50 da luta
1) pela conquista dos direitos humanos plenos para todas as pessoas, inclusive
aqueles relativos a sua orientaqiio sexual ou identidade de genero, sendo tais
pessoas doravante denominadas lksbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e
2) contra quaisquer formas de preconceito e discriminaqiio aos individuos acima
citados, sejam elas individuais ou coletivas e de natureza social, politica, juridica,
religiosa, cultural ou econGrnica, entre outras.
Constituem finalidades adicionais da ABGLT:
Promover campanhas gerais elou informativas procurando ser um instrumento de
expressiio, em nivel nacional e internacional, das diretrizes politicas propostas por
seus membros, propugnando pel0 reconhecimento e exercicio de todos os direitos
para lksbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais;
Maximizar a eficacia de organizaqaes e redes que promovam a uniiio de lksbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais atravks da coordenaqiio de aqdes politicas
no Brasil;
Promover cursos, seminarios, foruns de debates e encontros que atendam as
necessidades de aprofundamento dos ternas relevantes a realidade de lksbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais no Brasil;
Estimular e promover o interchbio de informaqiio e cooperaqiio entre
organizaqdes de lksbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mesmo niio
afiliadas, objetivando a emancipaqiio LGBT, bem como outros movimentos que
apoiem essa luta no Brasil e no Exterior;
Defender os interesses comuns de seus membros e representar suas afiliadas sempre
que necessirio;
Apoiar a criaqiio e o desenvolvimento de organizaqdes de lesbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais no Brasil, promovendo iniciativas que visem o alcance da
cidadania plena bem como o fim de qualquer discriminaqiio por orientaqb sexuqi'
elou identidade de genera;
Servir de ponto de refe
bissexuais, travesti
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fornecendo, dentro do possivel, apoio moral, juridic0 e logistico;
Reivindicar, protestar e usar todos os meios legais para combater qualquer forma de
VIII
discriminaqiio e violencia por orientaqiio sexual elou identidade de genera, visando
inclusive o direito de resposta por todos os meios de comunicaqiio disponiveis;
Colaborar com as afiliadas na elaboraqiio de todos os tipos de projetos que
IX
promovam os direitos humanos de LGBT;
X
Promover e apoiar aqdes no combate a agravos de saude que atinjam especialmente
a populaqiio LGBT, tal como C o caso da epidemia de HIVIAIDS, as Hepatites
Virais, a Tuberculose, o HPV, entre outros, tendo em vista sempre a saude integral
em todos os seus aspectos de especificidades de genera, raqdetnia e geracional
numa perspectiva de reduqiio de danos;
XI
Criar, implantar e auxiliar programas, projetos e atividades de promoqiio das
manifestaqdes culturais e artisticas relativas a diversidade sexual.
XI1
Colocar-se ao lado de todas as organizaqdes populares e movimentos que almejam
transformar a vida das pessoas, fazendo-as mais livres e dignas. Estar ao lado dos
chamados setores oprimidos e de todos os grupos vitimas da opressiio generalizada
ou especifica;
Divulgar para a sociedade as finalidades, objetivos, promoqaes e realizaqdes da
XI11
ABGLT.
Art. 7"
No desenvolvimento de suas atividades, a ABGLT observara os principios de
legalidade, de impessoalidade, de economicidade, de publicidade e de eficiencia e
niio exercera qualquer tip0 de discriminaqiio, especialmente de raqdetnia, genero,
religiiio, geracional, orientaqiio sexual ou identidade de genero.
fj ~ n i c o A ABGLT se dedica as suas atividades por meio da execuqiio direta de projetos,
programas ou planos de aqties, por meio de doaqiio de recursos fisicos, humanos e
financeiros, ou prestaqiio de serviqos intermediaries de apoio a outras organizaqties
sem fins lucrativos e a orgiios do setor public0 que atuam em ireas afins.
A ABGLT tera um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral,
Art. 8"
disciplinara seu funcionamento.

CAP~TULOI1 - DAS FORMAS DE AFILIACAO
Pode-se afiliar a ABGLT numero ilimitado de organizaqdes de lksbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais, bem como outras pessoas juridicas
com finalidades afins as da ABGLT, com a exceqiio de grupos ligados a
partidos politicos, grupos com ideologias religiosas especificas e grupos
que defendam a pedofilia ou posicionamentos homof6bicos. Para se afiliar,
uma organizaqiio deve manifestar expressamente a concordhncia com o
presente Estatuto e formalizar seu pedido inscriqiio conforme previsto mais
adiante.
Art. 10
As afiliadas da ABGLT se dividem em tres categorias:
a) Associada:
C a agremiaqiio ou organizaqiio de lesbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais, sediada no Brasil, sem fins lucrativos, que concorde e apoie os
objetivos da ABGLT.
b) Colaboradora: e qualquer organizaqiio da sociedade civil, brasileira ou niio, que concorde
com os objetivos da ABGLT, observando os Art. 5' e 6' do presente
Estatuto.
C a Associaqiio ou Organizaqiio de Lesbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
c) Parceira:
ou Transexuais, sediada no Brasil, sem fins lucrativos, que concorde e /
apoie os objetivos da ABGLT, que seja de abrangencia nacional.
Art. 11
Para se associar a ABGLT, a organizaqHo candidata
afiliada Associada (corn direito a voto), devera:
Encaminhar
para a Secretaria Geral da ABGLT o seu
a)

Art. 9"

Art. 12
I

Art. 13

I

em formulario proprio, anexando estatuto, regimento, carta de principios
ou manifesto; c6pia do cart50 CNPJ, se tiver; ata da eleiqiio da atual
diretoria ou coordenaqiio, se tiver e, na inexistencia dessa, carta indicando
o/a representante na ABGLT; Relatorio de Atividades do ultimo ano (com
comprovantes como clipping, impress50 de pagina de website, blog, rede
social; abono de 02 (duas) organizaqdes LGBT da cidade ou do estado da
organizaqiio solicitante. No caso de foruns, coletivos e outros grupos
candidatos a afiliaqiio a ABGLT que niio siio formalmente constituidos, em
vez do CNPJ e do estatuto devera ser apresentado relatorio circunstanciado
assinado pelo(a) responsavel descrevendo as atividades realizadas pel0
menos 01 (um) ano antes da Assembleia Geral da ABGLT que analisara a
aprovaqiio da nova afiliada;
Concordar por meio de declaraqiio por escrito com os objetivos da ABGLT
e concordar em contribuir para a sua manutenqiio;
Fornecer dados fidedignoida organizaqb a iue pertence, sua finalidade e
composiqiio quando pertinente;
Declarar que a organizaqiio C contraria a exploraqiio sexual comercial, ao
turismo sexual e a pornografia envolvendo crianqas e adolescentes;
Estar constituido enquanto organizaqiio no minimo 01 (um) ano antes da
Assembleia Geral da ABGLT que analisara a aprovaqiio da nova afiliada,
podendo este ser comprovado pel0 registro em cartorio, declaraqiio de
autoridade local, matkrias na imprensa, entre outras formas.
Para afiliar-se a ABGLT, a organizaqiio candidata a categoria de
afiliada Parceira ou ~olaboradora (sem direito a voto), deverii
preencher, assinar e encaminhar a ficha de afiliaqiio para a Secretaria-Geral
na qua1 confirma que a organizaqiio concorda com os objetivos da
ABGLT; C contraria A exploraqiio sexual comercial, ao turismo sexual e
pornografia envolvendo crianqas e adolescentes; e que contribuiri,
voluntariamente, com a manutenqiio da ABGLT atravCs de doaqiio
financeira estipulada pela candidata.
Cada ~ssembleia~ e r a lrecebera lista de novas afiliadas, visando B
aprovaqiio por maioria simples, em plenaria, de novas inscriqdes. Em caso
de rejeiqiio baseada no Regimento Interno, ou no presente Estatuto, a
proxima Assembleia Geral decidira caso a caso, encaminhando por escrito
os motivos da rejeiqiio da afiliaqiio ao candidato.
Siio direitos das organizaqdes afiliadas a ABGLT
Votar e ser votado para os cargos eletivos, desde que seja afiliada e esteja
em dia com as contribuiq6esYcom exceqiio As afiliadas colaboradoras e
parceiras;
Tomar parte nas Assembleias e demais eventos da ABGLT;
Beneficiar-se de todas as finalidades constantes deste Estatuto;
Receber um certificado e/ou declaraqiio de comprovaqiio de afiliaqiio a
ABGLT.
Siio deveres das afiliadas da ABGLT
Cumprir e fazer cumprir todas as disposiq6es do presente Estatuto e de
regimentos que venham a ser criados;
Acatar as decis6es da Assembleia Geral em primeira instiincia;
Pagar anualmente, at6 o dia 15 de dezembro, o valor afixado pela
Assembleia Geral a titulo de anuidade e/ou mensalidade.
Informar todas as quest6es pertinentes, externas e internas, as Secretari
cabiveis, visando a tomada de providencias necessarias para cada z a
concreto.
Considera-se exc
da que preenche pel0 menos
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Art. 17

dos seguintes requisitos:
Deixe de comparecer as reunides da ABGLT ao longo de dois anos
consecutivos, sem justificativa;
Deixe de manter contato pel0 period0 de doze meses;
Deixe de efetuar pagamento da contribuigiio de afiliada, sem justificativa
previa por mais de trGs anos consecutivos;
Deixe de cumprir as normas previstas no regimento interno;
Solicite, por escrito, pedido de exclusiio do quadro de afiliadas.
A afiliada excluida da ABGLT tera o direito de apresentar pedido de
recurso a Assembleia Geral.
A afiliada que niio puder pagar a taxa prevista no inciso 111, do artigo 13,
devera encaminhar para a tesouraria, papel oficio timbrado da organizagiio,
assinada pel0 Presidente, Secretario(a) de Finangas elou Coordenador com
a alegagiio de que niio possui rendas proprias, como doagdes, convGnios e
financiamentos;
A exclusiio da afiliada so sera admissivel por justa causa ou se for
reconhecida a existencia de motivos graves, em deliberagiio fundamentada,
pela maioria absoluta dos presentes a Assembleia Geral especialmente
convocada para esse fim, sem prejuizo de outros assuntos pautados.
Siio Requisitos para exclusiio das afiliadas:
Por grave violagiio aos principios estabelecidos pel0 Estatuto da ABGLT.
Para exclusiio da afiliada alkm da incidGncia do inciso I deste artigo,
deverh ser reconhecida em deliberagiio fundamentada, por no minimo 213
das afiliadas associadas presentes na Assembleia Geral, convocada para
esse fim (exceto no caso de pedido da propria afiliada);
As organizag6es afiliadas niio respondem, subsidiariamente, pelos
encargos da ABGLT.

A ABGLT tera as seguintes instiincias deliberativas:
Assembleia Geral;
Congresso;
Diretoria;
Conselho Consultivo;
Conselho de ~ t i c ae;
Conselho Fiscal.
A ABGLT niio remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria ou
Colegiado de Secretarias, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal ou Conselho de
~ t i c abem
,
como as atividades de suas afiliadas, cujas atuagdes s5o inteiramente
voluntarias.
A ABGLT n5o distribui entre as suas afiliadas, conselheiros, diretores,
empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou liquidos,
dividendos, bonificagdes, participagdes ou parcelas de seu patrim6ni0, auferidas
mediante o exercicio de suas atividades, e os aplica integralmente na consecugiio
do seu objetivo social.
0 Congresso da ABGLT e um forum de debates da Associagiio. Acontece por
decisiio da Assernbleia Geral e fazem parte dela todas as afiliadas em pleno gozo
de seus direitos estatutarios.
0 Congresso da ABGLT k responsavel pela
estratkgico da organizagiio, bem como por suas posigdes politicas gerais.
Ao final de cada Congresso sera produzido um documento norteador da
pel0 proximo p
, modificado ou
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Art. 22

Congress0 seguinte.
A Assembleia Geral, brgiio maximo de deliberaqiio, se constituira das afiliadas em
pleno gozo de seus direitos estatuthios.
Compete a Assembleia Geral:
decidir por maioria simples nos termos do presente Estatuto;
eleger e destituir a Diretoria, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal e o
Conselho de ~ t i c atotal
,
ou parcialmente. A Diretoria e os Conselhos seriio eleitos
por meio de chapas pel0 process0 de proporcionalidade qualificada;
decidir sobre alteraqaes do Estatuto da ABGLT;
decidir sobre a extinqiio da ABGLT;
decidir sobre a convenisncia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais;
aprovar e fazer observar o Regimento Interno e o Estatuto da ABGLT, bem como
as normas internas de hncionamento das Secretarias.
Aprovar as contas da ABGLT
Contratar e destituir staff tecnico e administrativo;
Para as deliberaqaes a que se referem os incisos I11 e VIII e exigido o voto
concorde de dois terqos das afiliadas associadas em dia com suas obrigaq6es
estatutarias presentes a Assembleia especialmente convocada para esse fim, niio
podendo ela deliberar, em primeira convocaqiio, sem a maioria absoluta das
afiliadas associadas, ou com menos de um terqo das afiliadas associadas em dia
com suas obrigaqaes estatutkas nas convocaqaes seguintes.
A Assembleia Geral reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por ano para:
formular as diretrizes politicas especificas de atuaqiio da ABGLT;
definir o programa de trabalho anual, assim como toda a pauta dos eventos da
ABGLT;
apreciar o relatbrio anual e avaliar o desempenho da Diretoria, Secretarias
Regionais e dos Conselhos;
discutir e homologar as contas e o balanqo aprovados pel0 Conselho Fiscal;
aprovar, por maioria simples, as novas afiliadas da ABGLT, conforme os Artigos
9' e 1 1" do presente Estatuto;
fixar o valor da mensalidade ou anuidade que contribui para a manutenqiio da
ABGLT;
aprovar o orqamento anual da ABGLT como urn todo e os orqamentos individuais
das Secretarias.
A Assembleia Geral realizar-se-a, extraordinariamente, quando convocada, com
antecedencia de no minimo trinta dias;
Pela Diretoria elou
Pelo Conselho Fiscal; elou
Pelo Conselho de ~ t i c aelou
;
Por requerimento de, no minimo, um quinto das suas Afiliadas quites com as
obrigaqaes sociais.
A Assembleia Extraordinaria instalar-se-a em primeira convocaqiio com a maioria
das afiliadas associadas e, em segunda convocaqiio, com qualquer numero,
ressalvando o disposto no art. 13 paragrafo 4O, art. 14 paragrafo unico e artigo 18
paragrafo Gnico deste Estatuto.
A Assembleia Extraordinaria tratara tiio somente dos assuntos para os quais foi
convocada.
A convocaqiio das Assembleias Gerais Ordinhias e Extraordinarias sera feita por
meio de edital publicado na pigina oficial da ABGLT na rede mundial de
computadores e de correspondencia eletrbnica remetida a todas as afiliadas, c
antecedsncia minima de trinta dias. 0 edital sera afixado na sede da ABGLT.
0 quorum para in

Art. 23

Art. 24
a)

ABGLT em primeira chamada e, ap6s uma hora do horiirio estabelecido, em
segunda chamada com qualquer quorum e as deliberaqdes e decisdes seriio
definidas por maioria simples, respeitando o disposto no art. 13 parhgrafo 4", art.
14 paragrafo iinico e artigo 18 paragrafo unico do estatuto em dias com suas
obrigaqdes estatuthrias.
A ABGLT adotara prhticas de gestiio administrativa, necesshrias e suficientes, a
coibir a obtenqiio de forma individual ou coletiva, de beneficios e vantagens
pessoais, em decorrhcia da participaqiio nos processos decis6rios.
A Diretoria da ABGLT serh composta por:
Diretoria Executiva Nacional
Presidente(a);
l a Vice-Presidhcia;
2" Vice-Presidencia;
Secretaria Geral;
Secretaria de Finanqas;
Secretaria de Comunicaqiio;
Secretaria de Relaqdes Internacionais;
Secretaria de Relaqdes Institucionais;
Secretaria de Relaqdes com os Movimentos Populares;
Secretaria de Organizaqiio e Formaqiio Politics;
Secretaria de Direitos Humanos;
1" Suplente;
2" Suplente;
3" Suplente.
Secretarias Nacionais:
(i) Secretarias Regionais:
Regional Centro-Oeste;
Regional hTordeste;
Regional Norte;
Regional Sudeste;
Regional Sul.

(ii) Secretarias Especificas:
Secretaria de Mulheres;
Secretaria de Juventude;
Secretaria de Travestis e Transexuais;
Secretaria de Combate ao Racismo;
Secretaria de Pessoa com Deficiencia;
Secretaria de Pessoa Idosa.
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(iii) Secretarias Temhticas:
Secretaria de Cultura;
Secretaria de Educaqiio;
Secretaria de Saiide;
Secretaria de Esporte e Lazer;
Secretaria de Trabalho, Emprego e Assistencia Social;
Secretaria de Justiqa e Seguranqa Ptiblica;
Secretaria de Meio Ambiente.
A Diretoria Execut

a substituigiio dos cargos da mesma, exceto para a PresidGncia e suas Vices.
0 s membros da dire980 nacional deveriio ser afiliados efetivos de organizag6es
afiliadas A ABGLT.
A composigiio da PresidGncia devera resguardar a diversidade de orientagiio
sexual e/ou identidade de gGnero, sendo um(a) Presidente e outros(as) dois(duas)
Vice-Presidentes respectivamente.
0 mandato da Diretoria sera de 03 (trGs) anos, podendo ser reeleito por um
mandato consecutivo e podendo se recandidatar ap6s o interval0 de um mandato
para o mesmo cargo. 0 s mernbros da Diretoria Executiva podem ser reeleitos
apenas uma vez para cargos da mesma Diretoria Executiva.
Cada Secretaria Nacional tera um(a) Secrethio(a) e um(a) respectivo(a)
Secretario(a) Adjunto(a).
0 s cargos de Secrethios(as) Regionais e seus(suas) respectivos(as) Adjuntos(as)
seriio ocupados por pessoas de organizagaes afiliadas na sua respectiva regiiio.
A Secretaria de Mulheres somente podera ser ocupada por uma pessoa do gGnero
feminino, a Secretaria de Juventude somente podera ser ocupada por uma pessoa
at6 29 anos, a Secretaria da Pessoa Idosa somente podera ser ocupada por uma
pessoa acima de 60 anos, a Secretaria de Travestis e Transexuais somente podera
ser ocupada por urna pessoa Travesti ou Transexual e a Secretaria de Pessoa com
DeficiGncia somente podera ser ocupada por urna Pessoa com DeficiGncia.

SECAO I - DA DIRETORIA
Art. 25
I
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Compete a Diretoria:
Elaborar e executar o prograrna anual de atividades, aprovado pela Assembleia
Geral ;
Elaborar e apresentar a Assembleia Geral o relat6rio anual;
Reunir-se com instituig6es publicas e privadas para mutua colaboragiio em
atividades de interesse comum;
Contratar e demitir funcionarios;
Preservar a interlocugiio da ABGLT com o conjunto da sociedade civil;
Elaborar o orgamento anual da ABGLT a apresenta-lo A Assembleia Geral para
aprovagiio
Representar a Associagiio perante a Sociedade Civil, o Estado e Organizag6es
Internacionais;
Preparar a Assembleia Geral, acrkscimos e alterag6es para a reforma do Estatuto
da ABGLT.
Tendo em vista as distiincias geograficas que separam as Secretarias, a Diretoria
reunir-se-a ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente, sempre que
necessario convocado por meio seguro e passive1 de comprovagiio, informando a
data, a hora, o local e a pauta da reuniiio, feita com antecedencia minima de trinta
dias quando ordinhia. As reuni6es extraordinhias aconteceriio a qualquer tempo,
com convocaCiiofeita com antecedencia minima de 48h (quarenta
e oito horas); A
.convocagiio pzira reuni6es extraordinhias deverh ser feito exclusivamente pelo(a)
Presidente, Vice-presidentes(as) elou pelo(a) Secretario(a) Geral.
Compete ao (a) Presidente:
Representar a ABGLT judicial e extrajudicialmente;
Niio cabe ao (a) Presidente responder subsidiariamente pela ABGLT;
Cumprir e fazer cumprir este ~statutoe os ~egimentos-Internosque disciplinem o
funcionamento da ABGLT;
Convocar e presidir as reuni6es da Diretoria e das Assembleias Gerais;
Coordenar a Presidsncia;
Acompanhar com o(a) Secrethio(a) de Finangas os documentos referentes A
-
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gestiio financeira da ABGLT;
Supervisionar e coordenar as atividades da ABGLT;
Assinar todas as correspondiincias e documentos emitidos pela Presidiincia;
Apresentar relatorio semestral das atividades realizadas;
Realizar as demais funq6es delegadas pela Diretoria;
Autorizar o pagamento de despesas da responsabilidade da ABGLT;
Movimentar contas bancarias em conjunto com o(a) Secretario(a) de Finanqas(a) e
ou um dos vice-presidentes, na ausiincia ou impedimento dos mesmos.
Compete aos Vice-Presidentes:
auxiliar o(a) Presidente(a) e substitui-lo(a) em suas faltas ou seus impedimentos;
autorizar despesas para pagamento pela Tesouraria, no impedimento do(a)
Presidente(a);
Movimentar contas bancarias, na falta ou no impedimento do(a) Presidente(a), em
conjunto com o(a) Secretario(a) de Finanqas.
Compete ao(a) Secretario(a) Geral:
Manter em ordem e em dia o arquivo e o fichario das afiliadas da ABGLT;
Secretariar as reunities da Diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas.
Compete ao(a) Secretario(a) de Finanqas:
Coordenar a Tesouraria;
Assinar documentos oriundos da Tesouraria, bem como toda correspondiincia a
ela dirigida;
Movimentar contas bancarias em conjunto com o (a) Presidente(a) ou VicePresidentes;
Arrecadar e contabilizar as contribuiq6es das Associadas e Colaboradoras, bem
como demais rendas, auxilios e donativos, mantendo em dia a escrituraqiio;
Pagar as contas autorizadas pelo(a) Presidente(a), ou pelos(a) Vice-Presidentes,
respeitando-se os Artigos 27 e 28;
Apresentar relatorios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados, no
prazo maximo de 15 dias;
Apresentar o relatorio financeiro para ser submetido a Assembleia Geral;
Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituraqiio da ABGLT, incluindo os relatorios
de desempenho financeiro e contabil e sobre as operaq6es patrimoniais realizadas;
Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos A
Tesouraria;
Manter todo o numerario em estabelecimento de credito;
Coordenar os esforqos para a manutenqiio da ABGLT bem como para a realizaqiio
de eventos, projetos e afins, quando solicitado;
Manter o registro do patrimbnio da ABGLT;
Manter todo o material em estabelecimento bancirio;
Movimentar contas bancarias em conjunto com o(a) Presidente(a) elou um dos
Vice-Presidentes, para fazer frente as despesas de responsabilidade da ABGLT;
Toda a movimentaqiio financeira e contabil da ABGLT sera feita pela Tesouraria
em conjunto com a Presidiincia. E vedada as Secretarias autonomia politica e
financeira para abrir e movimentar contas correntes.
Cabe ao(ii) Secretairio(a) de Comunicaq50:
Coordenar a Secretaria sob sua responsabilidade;
Assinar documentos oriundos desta Secretaria, bem como responder toda
correspondiincia a ela dirigida;
Elaborar, publicar e distribuir os Jornais da ABGLT, boletins, informativos elou
outros materiais a serem elaborados para assuntos sobre lksbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais, bem como utilizar dos novos meios de comunicaqiio p
difundir a opiniiio

IV

v
VI
Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Organizar e realizar palestras, simp6sios, seminhrios, congresses, encontros
culturais e afins;
Promover cursos de formagiio junto as organizag6es elou n6cleos para
coordenadores e pessoas interessadas;
Auxiliar, quando solicitado, as outras Secretarias na elaboragiio de materiais
comunicativos.
Compete ao(a) Secretario(a) de Relaq6es Internacionais
I)
Fazer a relagiio da ABGLT com os diversos segrnentos dos
movimentos sociais e LGBT de imbito externo ao Brasil;
Manter intercimbio e parcerias permanentes com as organizag6es do
11)
movimento social e do movimento LGBT internacionais que possam
contribuir com a luta do movimento LGBT brasileiro.
Compete ao(a) Secretario(a) de Relaq6es Institucionais
1)
Fazer a relagiio da ABGLT com os diversos segrnentos
governamentais;
11)
Manter intercimbio e parcerias permanentes com os 6rg2os
governamentais que possam auxiliar no desenvolvimento da luta do
movimento LGBT.
Compete ao(a) Secretario(a) de Relaqlo com os Movimentos Populares
I)
Fazer a relagiio da ABGLT com os diversos segmentos dos
movimentos sociais e populares organizados do pais
Manter interciimbio e parcerias permanentes com as organizaq6es do
11)
movimento social que possam contribuir com a luta do movimento
LGBT brasileiro.
Compete ao(a) Secretario(a) de Organizaqlo Formaqlo Politica
Auxiliar na formag20 politica das organizagaes afiliadas e militantes;
I)
Elaborar cartilhas, seminarios, palestras, entre outros, que contribuam
11)
com a tematica da formag20 politica;
111)
Dialogar com as mais diversas organizag6es, a fim de auxiliar no
process0 de formagiio na tematica da diversidade sexual e de genero;
Auxiliar na formagiio de novas organizag6es LGBT;
IV)
Auxiliar na organizaqiio do movimento LGBT em todo o pais;
V)
VI)
Auxiliar as organizaq6es afiliadas no desenvolvimento de suas
atividades.
Compete ao(a) Secretario(a) de Direitos Humanos
Coordenar a Secretaria sob sua responsabilidade;
1)
11)
Assinar documentos oriundos desta Secretaria, bem como toda
correspondencia a ela dirigida;
111)
Apresentar anualmente um relat6rio das atividades realizadas;
IV)
Realizar foruns de debates, grupos de trabalho, cursos, encontros e
seminarios para aprofundar as questdes relevantes aos direitos humanos para
LGBT;
V)

Apoiar os casos de discrirninaqiio por orientaqiio sexual ou violaqi?io dos
direitos de lesbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais fornecendo, na
medida do possivel, apoio juridic0 e logistic0

Art. 37

Compete aos Suplentes
Substituir, quando da ausencia e impedimentos, os titulares da
I)
diretoria, niio podendo substituir a Presidencia e seus Vices.

Art. 38
I

Compete aos(2ls) SecretBrios(as) Regionais:
assinar toda corresponde

os pela sua Secretaria

VI
VII
VIII
IX
Art. 39

servir como ponto de contato e intermediario entre as organizaq6es da sua Regiiio
e a ABGLT;
estimular a implementaqiio, na sua regiiio, entre as organizaqaes afiliadas e niio
afiliadas, do programa de trabalho anual definido pela Assembleia Geral
Ordinaria;
coletar e distribuir informaqaes que digam respeito a opressiio e a emancipaqiio de
lesbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais na sua regiiio, divulgando esta
informaqiio para as organizaqaes e individuos interessados na sua regiiio;
promover e estimular a afiliaqiio de novas Associadas, Colaboradoras e Parceiras
a ABGLT;
comunicar as atividades nos incisos I e I1 deste artigo a Presidsncia;
cooperar com e auxiliar grupos responsiveis pela organizaqiio de reuniaes,
seminarios etc., dentro da sua regiiio;
assegurar que as necessidades e preocupaqaes da sua regiiio sejarn levadas em
conta nas Assembleias, entre a ABGLT e organizaqaes do Exterior;
apresentar anualmente um relat6rio das atividades realizadas.
Compete aos(iis) demais Secretairios(as) Nacionais:
responder perante a diretoria e a sociedade pela tematica de sua pasta;
I)
elaborar relatorios anuais da atuaqiio da sua Secretaria;
11)
111)
prestar auxilio as organizaqaes afiliadas sobre a sua tematica
especifica, quando solicitado.

SECAO
Art. 40

8 1"
8 2"
Art. 41

0 Conselho Consultivo sera constituido por 05 pessoas membros de organizaqaes
afiliadas a ABGLT.
A eleiqiio do Conselho Consultivo sera feita na mesma Assembleia Geral que
elegera a Diretoria;
0 mandato do Conselho de Consultivo sera coincidente com o mandato da
Diretoria.
Compete ao Conselho Consultivo:
1) posicionar-se em temas relevantes e urgentes para os quais a Diretoria
solicitar parecer.
2) posicionar-se em temas para os quais o Conselho de ~ t i c asolicitar
parecer.
3) participar das reuniaes e f6runs para os quais tenha sido convocado pela
Diretoria.

SECAO
Art. 42

8 unico
Art. 43
I
I1
8 1"
8 2"

I1 - DO CONSELHO CONSULTIVO

111- DO CONSELHO DE ETICA

0 Conselho de ~ t i c asera constituido por 3 (trss) afiliadas associadas eleitas pela
Assembleia Geral, sendo um de cada segment0 (01 gay, 01 lesbica e 01 travesti ou
transexual). 0 mesmo teri 03 (trss) suplentes que s6 e unicamente assumiriio no
impediment0 juridic0 ou de forqa maior dos Titulares.
0 mandato do Conselho de ~ t i c sera
a coincidente com o mandato da Diretoria.
Compete ao Conselho de ~ t i c a :
julgar questaes de ktica na ABGLT, ouvindo sempre as partes envolvidas;
apresentar relatorios de suas atividades a Diretoria e a Assembleia Geral.
0 Conselho de ~ t i c reunir-se-6
a
sempre que necessirio.
0 Conselho de ~ t i c aelaborara seu pr6prio Regimento Interno, o qua1 sera
aprovado em Assembleia.
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SECAO IV - DO CONSELHO FISCAL
Art. 44

5 unico
Art. 45
I
I1

IV

v

5 unico

0 Conselho Fiscal sera constituido por 03 (tres) afiliadas associadas eleitas pela
Assembleia Geral, sendo resguardada a diversidade de orientaqiio sexual elou
identidade de genero. 0 mesmo tera 03 (tres) suplentes que s6 e unicamente
assumiriio no impediment0 juridic0 ou de forqa maior dos Titulares.
0 mandato do Conselho Fiscal sera coincidente com o mandato da Diretoria.
Compete ao Conselho Fiscal:
exarninar os livros de escrituraqiio da ABGLT;
opinar sobre os balanqos e relatorios de desempenho financeiro e contabil e sobre
as operaqdes patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos
superiores da ABGLT;
requisitar ao Secretario(a) de Finanqas, a qualquer tempo, documentaqiio
comprobat6ria das operaq6es econ6mico-financeiras realizadas pela ABGLT;
acompanhar o trabalho de eventuais auditores extemos independentes;
convocar extraordinariamente a Assembleia Geral.
0 Conselho Fiscal reunir-se-a ordinariamente a cada 6 (seis) meses e,
extraordinariamente, sempre que necessario.

SECAO VI - DA ORGANIZACAO DA ABGLT NOS ESTADOS
Art. 46
§ 1"

Art. 47
I

A fim de desenvolver suas atividades no pais, a ABGLT tera sempre
Coordenadores(as) nos Estados.
Os(as) Coordenadores(as) Estaduais siio pessoas fisicas, membros de organizaqdes
afiliadas a ABGLT em cada estado brasileiro, eleitos(as) pela Assembleia Geral
apenas pelos delegados(as) de seu estado. Caso niio seja feita a escolha pelos(as)
delegados(as) na Assembleia Geral convocada para eleger a nova diretoria, a
Diretoria Executiva indicara o(a) Coordenador(a).
Os(as) Coordenadores(as) Estaduais auxiliariio a Diretoria e o(a) Secret&io(a)
Regional na organizaqiio das atividades da ABGLT em seus respectivos estados,
sendo representantes oficiais da ABGLT nos Estados onde moram e atuam.
Os(as) Coordenadores(as) estaduais niio siio diretores(as) ou conselheiros(as) da
ABGLT e niio poderiio ser considerados(as) dirigentes da Associaqiio, mas teriio
vez e voz em demandas, debates, solicitagdes e sugestdes de interesse de seus
respectivos Estados, dentro da ABGLT, tendo status de "consultores estaduais"
nas questdes e situaqdes de interesse da ABGLT como um todo.
A Diretoria Executiva, conjuntamente com os(as) Secretarios(as) Regionais,
elaborara e divulgara T m o s de Referencia para nortear a atuagiio dos(das)
Coordenadores(as) Estaduais.
No Estado onde reside um(a) Diretor(a) da Executiva ou um(a) Secretario(a), niio
sera constituido(a) um(a) Coordenador(a) Estadual, neste caso a mesma sera
realizada pel0 pr6prio DiretorISecretario.
Siio funq6es do(a) Coordenador(a) Estadual da ABGLT:
representar formal e oficialmente a ABGLT em seu Estado de residencia e
atuaqiio, em consonhcia com a Secretaria Regional da ABGLT e com a Diretoria
Executiva Nacional da Associaqiio;
criar, apresentarlsugerir e executar planos de aqdes especificas para o Estado que
representa, sendo as mesmas de interesse da ABGLT, respeitando a missiio, os
principios e os objetivos da ABGLT;
criar, produzir, realizar e divulgar, em nome da ABGLT, pesquisas diversas de
interesse da comunidade LGBT nacional, dentro do Estado que representa;
participar de evento

V
VI

VII

VIII

Art. 48
I
I1
I11
IV
Art. 49

5 unico
Art. 50
I

ausencia de diretor(a) da Executiva e do(a) Secrethrio(a) Regional da ABGLT;
promover agbes de advocacy em todas as demandas da populagiio LGBT
brasileira, em harmonia com as metas e objetivos da ABGLT nacional;
participar de audiencias e/ou reunibes diversos, representando formal e
oficialmente a ABGLT, na ausencia de Diretor(a) da Executiva e do(a)
Secretario(a) Regional da ABGLT;
criar, produzir e realizar cursos, oficinas, seminaries estaduais diversos,
contribuindo com o preparo tkcnico e o langamento de novas liderangas LGBT, os
principios, os objetivos, os interesses, a missiio, o nome e o perfil institucional da
ABGLT;
criar, produzir e realizar agBes que objetivem dar maior visibilidade ao nome, a
historia, a importincia social da ABGLT, tanto em nivel nacional, quanto dentro
do Estado que representa. E tarefa de quem esth Coordenador(a) Estadual da
ABGLT, divulga-la, fazgla conhecida do public0 e popularizar a ABGLT dentro
do Estado que representa.

A receita da ABGLT sera constituida:
subvengiio que venha a perceber atraves de convenios;
saldo de inscrigbes de certames;
anuidades das afiliadas;
contribuigbes de outras organizagbes, ou de outras pessoas fisicas ou
juridicas, nacionais ou internacionais.
No caso da dissolugiio da ABGLT, o respectivo patrim6nio liquid0 sera
transferido a outra pessoa juridica, preferencialmente que tenha o mesmo
objetivo social.
Niio existindo no Estado, em que a associagiio tiver sede, organizagiio nas
condigbes indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrim6nio se
devolvera A Fazenda do Estado ou da Uniiio.
A prestagiio de contas da ABGLT observara no minimo:
os principios fundarnentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio
fiscal, do relatorio de atividades e das demonstragbes financeiras da
organizagiio, incluindo as certidbes negativas junto ao INSS e ao FGTS,
colocando-as a disposigiio para o exame de qualquer cidadiio;
a realizagiio de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se
for o caso, da aplicagiio dos eventuais recursos objeto de Tenno de
Parceria, conforme previsto em regulamento
a prestagiio de contas de todos os recursos e bens de origem publica
recebidos sera feita, conforme determina o parhgrafo unico do Art. 70 da
Constituigiio Federal.

CAPITULO VI - DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 51

Art. 52

A ABGLT sera dissolvida por decisiio da Assembleia Geral
Extraordinaria, especialmente convocada para este fim, quando se tornar
impossivel a continuagiio de suas atividades, contando com a presenga de,
no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) das organizagbes afiliadas.
0 presente estatuto podera ser reformado, a qualquer tempo, com
quorum do art. 19, parhgrafo
em Assembleia Geral Extraordinhri

Art. 53

especialmente convocada para esse fim, e entrara em vigor na data de sua
aprovaqiio.
0 s casos omissos seriio resolvidos pela Diretoria, cabendo recurso a
Assembleia Geral.

Curitiba, 27 de janeiro de 2013.
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Carlos Magno S' a Fonseca
Presidente
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