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Senhora Presidenta,
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal, e do
art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
Audiência Pública, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH), com o objetivo de debater a cidadania da
população LGBT com foco na terceira idade e no envelhecimento: “O tempo
de nossas vidas. ”
A audiência pública será realizada no formato de seminário, com a
denominação de 15º Seminário LGBT do Congresso Nacional.
Proponho a presença dos seguintes convidados:
1. Bayard Tonelli
2. Anyky Lima
3. João Silvério Trevisan
4. Laerte Coutinho

JUSTIFICAÇÃO
O referido Seminário, tradicionalmente realizado na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal há quatorze anos, objetiva, nesta edição,
pautar em primeiro plano a cidadania da população LGBT com foco na
terceira idade e no envelhecimento: “O tempo de nossas vidas”.
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REQUERIMENTO Nº

A intenção é também promover o diálogo entre os diversos segmentos
da sociedade, para a promoção dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais, bem como discutir aspectos culturais e modo de

Quem de nós chega à velhice o que deve fazer? Como ampliar a
expectativa de vida de LGBTs, sobretudo gays afeminados, lésbicas e trans
pobres? E para quem sobrevive aos perigos que nos cercam, como encarar a
velhice? O que é a terceira idade LGBT? Qual a visibilidade? Quais as
políticas? No ano em que o seminário debuta, lançamos nossos olhos para o
tempo de nossas vidas.
Assim, certo de poder contar com o apoio dos/as ilustres pares, solicito
a aprovação deste requerimento para realização do 15º Seminário LGBT do
Congresso Nacional, em parceria com outras comissões da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, em data e local a serem divulgados.
Sala das Comissões, em

Senadora REGINA SOUSA

de abril de 2018.

Senadora MARTA SUPLICY
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vida dessa população.

