
Plataforma Nacional de Direitos Humanos e de Cidadania das Pessoas LGBTI+ para o Estado Brasileiro, incluindo
agenda de controle social do Executivo, no Legislativo e a litigância estratégica no Judiciário

Audiência com Vice Presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

Audiência com Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli.

Audiência com Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.

CARTA DA
DIVERSIDADE 

PLATAFORMA
do

Programas:
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Missão
Atuar na promoção e na defesa dos direitos humanos e da cidadania da comunidade LGBTI+.

Visão
Ter uma sociedade justa, atuando com pessoas LGBTI+ e aliadas, bem como organizações das mais diversas
naturezas interessadas em apoiar a causa LGBTI+, a fim de articular os/as diversos/as atores/as interessados/as
em colaborar.

A Aliança Nacional LGBTI+ é uma organização da
sociedade civil sem fins lucrativos que atua na
promoção e garantia da cidadania da população
LGBTI+ desde 2003.

A instituição trabalha em cerca de 60 áreas
temáticas ou específicas sobre as diversas
peculiaridades que envolvem a população LGBTI+.

Dentre suas formas de atuação destacam-se a
participação nas principais ações do STF que
envolvem os direitos da população LGBTI+, o
mapeamento dos projetos de lei de interesse da
comunidade junto ao Congresso Nacional e a
incidência política na busca de criação de políticas
públicas efetivas e eficazes para a promoção e
garantia dos direitos das pessoas LGBTI+.

Hoje a Aliança Nacional LGBTI+ conta com cerca de
2600 afiliados(as) divididos(as) em todas as
unidades federativas do país em cerca de 300
municípios.

Pluripartidarismo
Dialética
Ética
Transparência
Respeito
Solidariedade

Valores

Principal Objetivo Estatutário
Atuar, nas mais diversas
instâncias e com as mais
diversas parcerias, na defesa
e promoção da livre
orientação sexual e da livre
identidade/expressão de
gênero.

Sérgio Lima
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O Programa cumpram-se a Constituição Federal e as Decisões do STF é uma
iniciativa da Aliança Nacional LGBTI+ para que os órgãos do Poder Público
se aperfeiçoem na aplicação das decisões do STF nas unidades federativas.
Identificamos que muitas vezes as decisões da Suprema Corte não são
plenamente aplicadas e se tornam pesos de papel.
Para corrigir essa discrepância entre a conquista dos direitos e sua
efetivação buscamos que as Secretarias de Segurança Pública adaptem seus
sistemas de registro de boletins de ocorrência para que constem os campos
“motivação”, “orientação sexual” e “identidade de gênero”, bem como que
seus servidores sejam capacitados para que no futuro seja possível ter
estatísticas confiáveis na apuração de crimes de ódio.
Além disso buscamos que os Ministérios Públicos criem comitês de
monitoramento da aplicação das decisões do STF, comissões que discutam a
diversidade sexual e de gênero e elaborem documentos com orientações
sobre a aplicação da ADO 26 (ação do STF que reconheceu a LGBTIfobia
enquanto crime) bem como sobre a impossibilidade de concessão de
medidas despenalizadoras nos crimes de racismo e injúria racial.
Trabalhamos ainda com as Defensorias Públicas para que sejam criados
núcleos de atendimento à população LGBTI+, grupos de trabalho e estudo,
bem como aperfeiçoamento dos servidores para que o atendimento se torne
cada vez mais humanizado. 
Buscamos as Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou equivalentes, 
 visando à criação de medidas necessárias para mapeamento e
monitoramento dos crimes de LGBTIfobia para que sejam coibidos e
estatísticas levantadas (Boletim de Ocorrência e capacitação do
funcionalismo).
Também temos diálogo com Conselhos e Comitês LGBTI+ para que
possamos auxiliar no que for preciso na criação de políticas públicas para a
população LGBTI+.
O Programa Cumpram-se as Decisões do STF tem hoje algum tipo de
parceria e/ou diálogo com ao menos 1 destes órgãos em 27 unidades
federativas.

O Projeto Sinergia tem por objetivo contribuir para o enfrentamento às
vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas da população LGBTI+
de pessoas vivendo com HIV, através de ações de advocacy e litigância
estratégica no Judiciário focadas na promoção da efetivação da garantia de
seus direitos humanos.

O Projeto Aliadas tem como objetivo incidir no Legislativo para aprovação
de leis favoráveis à comunidade LGBTI+ e conter qualquer tipo de leis que
restrinjam ou retirem direitos.

Em novembro de 2021 a Aliança Nacional LGBTI iniciou o Programa Atena.
Seu objetivo é fazer um levantamento das políticas públicas de promoção
da cidadania LGBTI+ no Brasil para a difusão de conhecimento e
informações, bem como criar estratégias de participação social e de
fortalecimento de instrumentos de controle social e diálogos entre
sociedade civil e poder público para promoção de políticas públicas para a
promoção da cidadania LGBTI+, reduzindo as desigualdades sociais. 
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A Central Nacional de Denúncia LGBTI+ é um programa da Aliança Nacional
LGBTI+ que busca auxiliar a comunidade com atendimento jurídico e
psicossocial.
O atendimento jurídico é feito por meio de orientações sobre as medidas a
serem adotadas pela pessoa denunciante, bem como provocação de órgãos
por meio de ofícios quando há inércia ou omissão no atendimento já
prestado. A Aliança Nacional LGBTI+ não promove ações judiciais
individuais.
O atendimento psicossocial é realizado em caráter emergencial quando
identificado um caso em que demanda tal atenção.
Para que o atendimento seja realizado é necessário o preenchimento do
formulário da URL https://bit.ly/30xH15C. A partir disso é gerado um
protocolo dentro da central e os voluntários realizam uma triagem para
decidir o tipo de atendimento adequado.
Usamos a plataforma Pipefy que utiliza o sistema Kanban para facilitar a
atualização dos atendimentos e contato com o denunciante. Em 2021 foram
realizados cerca de 55 atendimentos.

O Observatório LGBTI+ no Brasil tem por objetivo levantar, monitorar e
divulgar a situação dos Direitos Humanos das pessoas LGBTI+ no Brasil, a
partir de uma perspectiva dos movimentos sociais.

O Programa VotoComOrgulho foi criado visando acompanhar e monitorar a
participação de candidaturas LGBTI+, os diversos aspectos envolvendo o
sistema eleitoral, divulgação de nossa plataforma de propostas para
legislativo e executivo municipais e engajamento de candidaturas a estes
compromissos, combater fake news e mensagens e discursos de ódio e
discriminatórios contra candidaturas LGBTI+, a nossa comunidade e/ou
contra os direitos já conquistados.

PLATAFORMA
do

A Plataforma do Respeito (PdR) tem como objetivo geral colaborar no
esforço de constituição uma Sociedade Competente Culturalmente que
aceite e respeite a diversidade social e os direitos humanos LGBTI+.
Implantar a Plataforma do Respeito (PdR), instância responsável pela ação
comunicacional para a promoção do respeito aos direitos humanos LGBTI+ e
diminuição do preconceito, do estigma, da discriminação e da violência
contra a comunidade LGBTI+ 

O objetivo dos 25 manuais que formam a Enciclopédia LGBTI+ é promover o
respeito e diminuir o preconceito, o estigma, a discriminação e a violência
contra LGBTI+, através de informação, conhecimento, e a prática na
comunidade LGBTI+, nas instituições e na sociedade.
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O Programa de Inclusão Educacional objetiva promover a formação e
capacitação de estudantes indicados pela Aliança Nacional LGBTI+ para
cursos de graduação EaD em faculdades e universidades conveniadas.

Já o Programa de Inclusão Educacional Marcela Prado busca proporcionar a
pessoas LGBTI+ com 18 anos de idade ou mais a conclusão do Ensino
Fundamental e/ou Ensino Médio.

A política de integridade, conformidade, gestão de risco e de
sustentabilidade das ações desenvolvidas pela Aliança Nacional LGBTI+,
Compliance, tem como objetivo prever as diretrizes que pautarão a
realização de ações em prol da comunidade LGBTI+, dentre as quais
ressaltamos as seguintes:
a. Promover a gestão eficiente e eficaz dos recursos captados; 
b. Realizar contratações que atendam a critérios claros e objetivos de
integridade, conformidade, gestão de risco e de sustentabilidade; 
c. Promover a integração de tecnologias e processos de atividades que
permitam a redução de custos com infraestrutura e com deslocamento de
pessoal e materiais; 
d. Considerar as tendências de virtualização, teletrabalho e
compartilhamento de ambientes e postos de trabalho (coworking) no
dimensionamento das edificações. 
e. Manter canais de comunicação transparentes, acessíveis, permanentes e
estruturados para estabelecer diálogo amplo com a comunidade; 
f. Garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida em todas as suas instalações, serviços e processos; 
g.  Estimular e apoiar o trabalho voluntário do seu corpo funcional, em
projetos e iniciativas de responsabilidade da Aliança Nacional LGBTI+,
dentro e fora da instituição; 
h. Identificar riscos potenciais e efetivos, e promover ações que objetivem
evitar e mitigar impactos negativos, provocados por suas atividades; 
i. Promover a gestão sustentável dos recursos naturais, mediante redução do
consumo, uso eficiente de insumos e materiais, bem como minimizar o
desperdício. 
j. Combater a corrupção mediante a identificação dos riscos, o
fortalecimento de instrumentos que eliminem tais práticas e a
conscientização dos dirigentes, diretores e colaboradores e fornecedores; 
k. Fortalecer os canais de comunicação para denúncia de práticas e
tratamento antiético e injusto, a fim de permitir o acompanhamento do
caso, sem medo de represálias; 
l. Possibilitar a conscientização acerca do comportamento ético e
responsável nas relações institucionais, no envolvimento político e na
solução de conflitos de interesse; 
m. Priorizar a resolução dos conflitos e a utilização de ferramentas
tecnológicas a fim de tornar as ações mais céleres.
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Os manuais que fazem parte da Enciclopédia LGBTI+ podem ser acessados e baixados  pelo

link ou QR code
https://aliancalgbti.org.br/2022/01/26/enciclopedia-lgbti-da-alianca-nacional-lgbti/
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Audiência com o Presidente do Conselho Federal de Psicologia, Dr. Paulo Bicalho

Audiência no Conselho Nacional de Justiça, Conselheiro Marcello Terto

Audiência com a Ministra da Cultura, Margareth Menezes Audiência com o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Vihena

Audiência com o Deputado Federal Clodoaldo Magalhães (PV/PE)Audiência Deputada Federal Gleisi Hoffmann - (PT/PR)
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2011 2013 2015 2018

Após a decisão do STF na
ADI 4275 e RE 670422 o
Conselho Nacional de Justiça
editou o Provimento 73/2018
que permitiu a retificação de
registro civil diretamente em
cartório (alteração de nome e
gênero na certidão de
nascimento). Desde então não
é mais necessário que o
Judiciário seja acionado para
que a alteração documental
seja feita para maiores de
idade.

O direito ao casamento civil
veio em 2013 por meio da
Resolução 175/13 do CNJ que
proibiu que os cartórios se
recusassem a registrar a união
estável e casamento entre
pessoas do mesmo gênero.

A primeira grande conquista da
última década se deu por meio
da ADI nº 4277 e ADPF nº 132,
ações em que o STF declarou
que pessoas do mesmo gênero
têm direito à união estável e
todos os direitos decorrentes
dela, assim como um casal
heterossexual.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

4

Na ADPF 291, o STF julgou
que os termos “pederastia” e
“homossexual” são
discriminatórios e não foram
recepcionados pela
Constituição Federal quando o
Código Penal Militar trata do
crime previsto em seu artigo
235.

Ainda em 2015 o Recurso
Extraordinário 846.102 foi
julgado na Suprema Corte,
permitindo a adoção por
pessoas LGBTI+. O caso
tratava de uma tentativa de
adoção por um casal gay de
Curitiba – Paraná.

Na última década, o Supremo Tribunal foi a resposta aos
objetivos da comunidade LGBTI+ no Brasil. As ações da
Aliança LGBTI+ envolveram auxiliar com memoriais e durante
as sessões de julgamento com argumentos legais, além de ter
reuniões com os membros do STF.

2019
Conquista da criminalização da LGBTIfobia no STF

2018
Conquista do direito retificação de registro civil
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2019 2020 2020 2021

A conquistar
Os processos acompanhados pelo Grupo Dignidade e Aliança Nacional LGBTI no 
STF são os seguintes:

ADPF 466: Sobre lei que visa proibir ensino de gênero e sexualidade nas escolas.

ADPF 462: Sobre lei que visa proibir ensino de gênero e sexualidade nas escolas.

ADI 5668: Visa obrigar as escolas a coibir discriminações em face de pessoas LGBTI+.

ADI 4966: Ação que visa proibir casamento homoafetivo declarando a inconstitucionalidade da Resolução 175/2013 do CNJ.

Por meio da ADO 26 e do MI
4733 o STF entendeu que os
termos “raça” e “racismo”
possuem caráter político-social
e não biológico e, nesse
sentido, a discriminação
contra a população LGBTI+
deve se enquadrar na Lei
7.716/89 (lei de racismo)
Além disso, o julgamento
decidiu que homicídios de
caráter homotransfóbico são
qualificados pelo motivo torpe.

Por força da decisão da ADI
5543 a Anvisa foi obrigada a
retirar a proibição de doação
de sangue por homens
homossexuais prevista na
alínea “d” do inciso XXX, do
artigo 25 da RDC nº 34.

Em outubro de 2020 o CNJ
editou a Resolução nº 348,
que permitiu a
autodeclaração de pessoas
LGBTI+ presas e estabeleceu
que elas têm direito a serem
encaminhadas para celas ou
alas dedicadas específicas e
celas ou alas condizentes com
sua identidade de gênero.

Ainda em 2020 diversas leis
municipais que tentavam
proibir o debate sobre
questões de gênero e
orientação sexual nas
escolas foram derrubadas
pela Suprema Corte. Alguns
exemplos são a ADPF 457,
Novo Gama – GO; ADPF 526,
Foz do Iguaçu – PR; ADPF
467, Ipatinga – MG e ADPF
460, Cascavel – PR.

Por meio da ADPF 787 o
Ministro Gilmar Mendes
concedeu medida liminar no
dia 28 de junho de 2021
determinando que o SUS
adeque seus sistemas para
garantir o atendimento a
pessoas trans
independentemente do sexo.
Em alguns casos homens
trans eram impedidos de terem
acesso a consultas
ginecológicas, por exemplo.
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Lista de projetos de leis e emendas constitucionais no Congresso Nacional,
favoráveis (prioritários)

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição: PLS 134/2018
Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Ementa: Cria o estatuto da diversidade sexual e de gênero, estabelecendo que a livre orientação sexual e identidade de gênero
constituem direitos fundamentais. 

Desarquivamento do Estatuto das Famílias (Projeto de Lei do Senado n° 470, de 2013)

Proposição: PL 7702/2017
Autoria: Ex-dep. Weverton Rocha (PDT/MA)
Ementa: Criminaliza a discriminação ou preconceito por orientação sexual e/ou identidade de gênero.

Proposição: PL 1225/2021
Autoria: Dep. Denis Bezerra (PSB/CE)
Ementa: Criminaliza a misoginia e a homofobia.

Proposição: PL 2653/2019
Autoria: Dep. David Miranda (PSOL/RJ)
Ementa: Cria mecanismos de proteção de pessoas em situação de violência baseada na orientação sexual, identidade de
gênero e expressão de gênero.

Proposição: PL 7292/2017
Autoria: Dep. Luizianne Lins (PT/CE)
Ementa: Estabelece o LGBTcídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio.

Proposição: PL 3667/2020
Autoria: Dep. Fernanda Melchionna (PSOL/RS)
Ementa: Isenta as taxas de retificação de nomes e de gênero para pessoas transgênero, travestis, intersexuais ou não-binárias.

Proposição: PL 144/2021 
Autoria: Dep. Alexandre Padilha (PT/SP)   
Ementa: Dispõe sobre a reserva de vagas de emprego, ou estágio para mulheres transexuais, travestis e homens transexuais
nas empresas privadas.

Proposição: PL 8032/2014
Autoria: Dep. Jandira Feghali (PCdoB/RJ)
Ementa: Amplia a proteção da Lei Maria da Penha às pessoas transexuais e transgêneros.

Proposição: PL 6350/2019
Autoria: Dep. Marcelo Freixo (PSOL/RJ)
Ementa: Cria espaços específicos para travestis e transexuais em estabelecimentos penais.

Proposição: PL 287/03
Autoria: Ex-dep. Laura Carneiro (DEM/RJ)
Ementa: Criminaliza a rejeição de doadores de sangue resultante de preconceito por orientação sexual.

Proposição: PL 502/2019
Autoria: Dep. Talíria Petrone (PSOL/RJ)
Ementa: Institui o programa "Escola Sem Mordaça", que assegura a livre manifestaçao ideológica e política; e da orientação
sexual e da identidade e/ou expressão de gênero.

Proposição: PL 7582/2014
Autoria: Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
Ementa: Define os crimes de ódio e intolerância e cria mecanismos para coibi-los, nos termos do inciso III do art.1º e caput do
art.5º da Constituição Federal, e dá outras providências.

Proposição: PL 5255/2016
Autoria: Ex-Dep. Laura Carneiro (PMDB/RJ)
Ementa: Acrescenta § 4º ao art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos, e dá
outras providências" a fim de disciplinar o registro civil do recém-nascido sob o estado de intersexo.

Proposição: PDC 422/2016
Autoria: Ex-Dep. Laura Carneiro (PMDB/RJ)
Ementa: Susta o inciso IV do art. 63 da Portaria GM/MS nº 158, de 04 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, e a alínea "d" do inciso XXX do art. 25
da Resolução RDC nº 34, de 11 de junho de 2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
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Proposição: PL 7292/2017
Autoria: Dep. Luizianne Lins (PT/CE)
Ementa: Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o LGBTcídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o LGBTcídio
no rol dos crimes hediondos.

Proposição: PL 2777/2019
Autoria: Dep. Talíria Petrone (PSOL/RJ)
Ementa: Estabelece a necessidade de coleta, processamento de dados e formação de estatísticas sobre a população LGBT nos
serviços de saúde, assistência social e segurança pública.

Proposição: PLS 515/2017
Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Ementa: Criminaliza a homofobia, definindo os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação
sexual e identidade de gênero.

Proposição: PL 2745/2019
Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Ementa: Determina o direito ao reconhecimento da identidade de gênero, permitindo a mudança do registro do prenome e do
sexo da pessoa nos documentos de identificação.

Proposição: PL 3213/2021 (PL João Nery)
Autoria: Deputada Federal Erika Kokay (PT-DF) com coautoria da Deputada Federal Vivi Reis (PSOL-PA) e do Deputado Federal
David Miranda (PSOL-RJ)
Dispõe sobre o direito à autodeterminação da identidade de gênero e expressão de gênero e à proteção das características
sexuais de cada pessoa, e dá outras providências.

Os projetos de lei relacionados à Hanseníase, Tuberculose e HIV/AIDS versam em sua maioria sobre temas similares como
isenção do Imposto de Renda, criação de benefício, liberação de FGTS, dentre outros temas minoritários.
Importante destacar que os projetos muitas vezes versam sobre mais de uma doença crônica ou possuem apensos que
incorporam outras doenças em seu texto. Desta maneira os projetos prioritários são os seguintes:

Proposição: PL 4645/2001
Autoria: Feu Rosa (PSDB-ES)
Ementa: Altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº
8.541, de 23 de dezembro de 1992, e acréscimo do § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir na
isenção do imposto de renda os trabalhadores em atividade, atingidos pelas doenças lá referidas.
Observação: Este projeto tem mais de 70 apensos, o que significa que vários outros que versam sobre esta temática tramitam
em conjunto.

Proposição: PL 3310/2000
Autoria: Euler Morais (PMDB-GO)
Ementa: Modifica a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de possibilitar o saque do saldo da conta vinculada do FGTS
para tratamento de saúde de parentes em 1º grau do titular acometidos da AIDS.
Observação: Este projeto tem mais de 30 apensos, o que significa que vários outros que versam sobre esta temática tramitam
em conjunto.

SENADO FEDERAL
Proposição: PLS 191/2017
Autoria: Sen. Jorge Viana (PT/AC)
Ementa: "Altera a Lei Maria da Penha para estabelecer que independe da identidade de gênero a garantia de direitos à mulher.

Proposição: PLS 860/2019
Autoria: Sen. Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)
Ementa: Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para definir e punir os crimes resultantes da intolerância, discriminação
ou do preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero.

Proposição: PLP 73/2021
Autoria: Sen. Paulo Rocha (PT/PA), Sen. Paulo Paim (PT/RS), Sen. Jean Paul Prates (PT/RN), Sen. Rogério Carvalho (PT/SE), Sen.
Humberto Costa (PT/PE), Sen. Zenaide Maia (PROS/RN), Sen. Jacques Wagner (PT/BA), Sen. Rose de Freitas (MDB/ES)
Ementa: Dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para garantir ações
emergenciais voltadas ao setor cultural; altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 para vedar a limitação de
empenho e movimentação das despesas relativas a aquisição de produtos e serviços vinculados à execução do Fundo Nacional
de Cultura, e não contabilizar na meta de resultado primário as transferências previstas nesta Lei Complementar; vedar a
imposição de limites à execução orçamentária e financeira da programação orçamentária relativa às fontes vinculadas ao
Fundo Nacional de Cultura; e vedar a alocação de recursos do Fundo Nacional de Cultura em reservas de contingência de
natureza primária ou financeira.
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Audiência Deputada Federal Célia Xakriabá (PSOL/MG)

Audiência com Diretor Tesoureiro da OAB Nacional Dr. Leonardo Campos

Audiência com Deputado Federal Guilherme Boulos (PSOL/SP)

Audiência com o Vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira (PDT/MG)

Audiência com o Senador Fabiano Contarato (PT/ES) Audiência com o Senador Fabiano Contarato (PT/ES)

Audiência Deputada Federal Duda Salabert (PDT/MG) Audiência com Deputada Federal  Erika Hilton (PSOL/SP) 12



Frente Parlamentar Mista por Cidadania e Direitos LGBTI+

Autoria
Erika Hilton (PSOL/SP)

Coautoria
Fernanda Melchionna (PSOL/RS)
Chico Alencar (PSOL/RJ)
Camila Jara (PT/MS)
Pastor Henrique Vieira (PSOL/RJ)
Márcio Jerry (PCdoB/MA)
Maria do Rosário (PT/RS)
Pedro Uczai (PT/SC)
Túlio Gadêlha (REDE/PE)
Ana Pimentel (PT/MG)
Rubens Otoni (PT/GO)
Alice Portugal (PCdoB/BA)
Talíria Petrone (PSOL/RJ)
Duda Salabert (PDT/MG)
Airton Faleiro (PT/PA)

Subscritor
Carol Dartora (PT/PR)
Waldenor Pereira (PT/BA)
Professora Luciene Cavalcante (PSOL/SP)
Tadeu Veneri (PT/PR)
Sâmia Bomfim (PSOL/SP)
Célia Xakriabá (PSOL/MG)
Luiza Erundina (PSOL/SP)
Guilherme Boulos (PSOL/SP)
Zeca Dirceu (PT/PR)
Jandira Feghali (PCdoB - RJ)
Lucas Ramos (PSB/PE)
Helder Salomão (PT/ES)
Leonardo Monteiro (PT/MG)
Patrus Ananias (PT/MG)
Natália Bonavides (PT/RN)
Luizianne Lins (PT/CE)
Defensor Stélio Dener (REPUBLICANOS /RR)
Tarcísio Motta (PSOL/RJ)
Valmir Assunção (PT/BA)
Carlos Zarattini (PT/SP)
Marcon (PT/RS)
Jorge Solla (PT/BA)
Paulo Foletto (PSB/ES)
Bohn Gass (PT/RS)
Danilo Forte (UNIÃO/CE)
Marangoni (UNIÃO/SP)
Silvia Cristina (PL/RO)
Carlos Veras (PT/PE)

Denise Pessôa (PT/RS)
Felipe Becari (UNIÃO/SP)
Célio Studart (PSD/CE)
Alexandre Lindenmeyer (PT/RS)
Mário Heringer (PDT/MG)
Luiz Couto (PT/PB)
Marco Bertaiolli (PSD/SP)
Félix Mendonça Júnior (PDT/BA)
André Figueiredo (PDT/CE)
Fernanda Pessoa (UNIÃO/CE)
Bacelar (PV/BA)
Renilce Nicodemos (MDB/PA)
Tabata Amaral (PSB/SP)
Domingos Sávio (PL/MG)
Pedro Campos (PSB/PE)
Júnior Mano (PL/CE)
Nilto Tatto (PT/SP)
Dorinaldo Malafaia (PDT/AP)
Maria Arraes (SOLIDARIEDADE/PE)
Afonso Motta (PDT/RS)
Ruy Carneiro (PSC/PB)
Felipe Carreras (PSB/PE)
Max Lemos (PROS/RJ)
Fausto Pinato (PP/SP)
Carlos Henrique Gaguim (UNIÃO/TO)
Laura Carneiro (PSD/RJ)
Pedro Aihara (PATRIOTA/MG)
Josenildo (PDT/AP)
Orlando Silva (PCdoB/SP)
Delegada Adriana Accorsi (PT/GO)
Glauber Braga (PSOL/RJ)
Alfredinho (PT/SP)
Padre João PT/MG)
João Carlos Bacelar (PL/BA)
Rogério Correia (PT/MG)
Daniel Almeida (PCdoB/BA)
Marcelo Queiroz (PP/RJ)
Geraldo Resende (PSDB/MS)
Paulão (PT/AL)
Alceu Moreira (MDB/RS)
Daiana Santos (PCdoB/RS)
Vitor Lippi (PSDB/SP)
Silvye Alves (UNIÃO/GO)
Luisa Canziani (PSD/PR)
Carlos Chiodini (MDB/SC)
Idilvan Alencar (PDT/CE)
Augusto Coutinho (REPUBLICANOS/PE)
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB/SC)

A Frente Parlamentar Mista por Cidadania e Direitos LGBTI+, buscará a integração entre os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário para solidificar a parceria entre o movimento social organizado, organismos internacionais,
órgãos governamentais e o Parlamento para aglutinar forças necessárias ao enfrentamento à LGBTIfobia e promoção
dos direitos humanos das pessoas LGBTI+.
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Dandara (PT/MG)
Professora Goreth (PDT/AP)
Andreia Siqueira (MDB/PA)
Lídice da Mata (PSB/BA)
Reginete Bispo (PT/RS)
Fred Costa (PATRIOTA/MG)

Senadores

Humberto Costa (PT/PE)
Alessandro Vieira (PSDB/SE)
Fabiano Contarato (PT/SE)
Augusta Brito (PT/CE)
Teresa Leitão (PT/PE)

Atualizado em: 
28/02/2023 - 20::00



Na atual legislatura, as assinaturas de adesão às Frente Parlamentares
estão sendo coletadas eletronicamente, para tanto solicitamos:

1) Acessar o Infoleg Autenticador
https://infolegmovel.page.link/M8qf7huykqpmfKKW7 
2) Em Subscrição apoiamento, pesquisar o Requerimento pelo código
autenticador:   CD230856098900
3) Assinar.  

Informações adicionais podem ser obtidas através do mandato da
Deputada Federal Erika Hilton, com o assessor e coordenador político
Gabriel Lindenbach, (11) 996.568.833.

Para aderir à Frente, siga as instruções abaixo:

Audiência com o Ministro da Previdência Social , Carlos LupiAudiência com a Secretaria Nacional de Pesca 
e Aquicultura, Tereza Nelma

Audiência com a Secretária Nacional LGBTI do MDHC - Symmy Larrat

Audiência com o Oficial de Financiamentos e Parcerias da ONU no Brasil - Dr. Haroldo Machado Filho
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https://infolegmovel.page.link/M8qf7huykqpmfKKW7


ASSOCIAÇÃO DE
HOMOSSEXUAIS

DO VALE DO
ASSÚ
AHVA

Para adesão à Carta da Diversidade ou para correções, entre em contato: aliancalgbti@aliancalgbti.org.br

Instituições e entidades parceiras da Aliança Nacional LGBTI+
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Diretor Presidente: Toni Reis

Diretora Administrativa: Rafaelly Wiest da Silva

Secretária Geral: Patrícia Mannaro

Diretor de Políticas Públicas: Cláudio Nascimento Silva

Coordenação da Área Jurídica: Amanda Souto 

Coordenador de Advocacy no Senado Federal: Daniel Albuquerque de Abreu

Coordenador de Advocacy no Câmara dos Deputados: Michel Platini

Equipe de Advocacy: Amanda Anderson, Rodrigo Guerra

Assessora para Mobilização: Layza Lima  

Coordenação da Área de Comunicação: Gregory Rodrigues 

Diagramação/ Ass. Coord. Projeto íris: Alberto Schmitz II

Revisão Final: David Harrad Reis

Expediente

Conheça as Coordenações Municipais da
Aliança Nacional LGBTI+: 

 
 

Conheça as Coordenações das Áreas
Temáticas da Aliança Nacional LGBTI+:

 

Aponte a câmera
do seu celular para

o QR Code
 e saiba mais.

 

Aponte a câmera
do seu celular para

o QR Code
 e saiba mais.
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