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CONVOCATÓRIA VI CONGRESSO DA ABGLT 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ELEITORAL E ESTATUINTE 
10 a 13 de agosto de 2017 – Belo Horizonte-MG 

 

A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT, fundada em 31 de 

janeiro de 1995, convoca toda a militância LGBT do país, através de suas afiliadas, a participarem do VI 

Congresso da entidade, a ser realizado entre os dias 10 e 13 de agosto de 2017, no Centro de Referência da 

Juventude (Rua Guaicurus, 50 - Centro, Belo Horizonte), com o tema “AMAR SEM TEMER”, conforme 

decisão da Assembleia Geral. Também acontecerá, no dia 10, a Assembleia Geral Extraordinária da 

entidade com a seguinte pauta: 1) filiação e desfiliação de entidades, 2) reforma estatutrária, 3) eleição da 

nova diretoria. Todas as atividades acontecerão no mesmo local. 

O Congresso, conforme prevê o Estatuto Social da entidade, é um fórum de debates, de caráter 

deliberativo e que tem por objetivo traçar o planejamento estratégico e as posições políticas da entidade.  

Estão previstas bolsas/apoio de alimentação e hospedagem (através de processo seletivo a ser divulgado), 

porém o Congresso terá capacidade de receber mais conforme Regimento Interno do Congresso. Serão 

priorizadas militantes das entidades afiliadas a ABGLT, bem como daquelas que participaram do processo 

de recadastramento. 

A programação completa, o formulário de inscrição e solicitação de ajuda de custo, bem como o Regimento 

Interno, estarão disponíveis em breve no site da entidade (www.abglt.org). Todas a Belo Horizonte em 

defesa da democracia, da ABGLT que queremos e contra os retrocessos do país. 

 VI CONGRESSO DA ABGLT 

 Tema: AMAR SEM TEMER 

 Data: 10 a 13 de agosto de 2017 

 Local: Centro de Referência da Juventude, Belo Horizonte, Minas Gerais  
 

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 Pauta: Filiação e Desfiliação; Reforma Estatutária; Eleição da nova diretoria. 

 Data: 10 de agosto de 2017 

 Local: Centro de Referência da Juventude, Belo Horizonte, Minas Gerais  

Niterói, 21 de junho de 2017 

 
Carlos Magno – Presidente 

http://www.abglt.org/

