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                                                              PORTARIA Nº 008, DE SETEMBRO DE 2011. 

   

Estabelece Regimento Interno da II Conferência Estadual de 

Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT da Paraíba. 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA 

DIVERSIDADE HUMANA DO GOVERNO DE ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas por lei, 

RESOLVE: 

Artigo 1º Publicar o Regimento Interno da II Conferência Estadual de Políticas Públicas e 

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT da Paraíba, 

conforme determinação legal do Decreto n.º 32.430 de 17 de Setembro de 2011 (publicado no 

D.O.E. 14.743, pág. 03 e 04 de 17/09/2011), do Governo do Estado da Paraíba. 

Artigo 2º A II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT da Paraíba será presidida pela Secretária de 

Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Senhora Iraê Heusi Lucena Nóbrega e, na sua ausência, 

pela Secretária Executiva, Senhora Gilberta Santos Soares.  

REGIMENTO 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º A II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT - da Paraíba (II Conferência Estadual LGBT da PB), de 

caráter deliberativo, tem por objetivos: 

I - Avaliar a implementação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

LGBT no estado da Paraíba; 

II – Propor diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de LGBT da Paraíba. 
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CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 2º A II Conferência Estadual LGBT da PB será realizada no Município de João Pessoa, na 

Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba – ESPEP, sob a responsabilidade da Secretaria de 

Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH, no período de 10 a 12 de Novembro de 

2011. 

Art. 3º A II Conferência Estadual LGBT da Paraíba, poderá ser precedida de etapas municipais e 

regionais - nas quais serão debatidos os objetivos do artigo 1º deste regimento, sem prejuízo de 

debates específicos, em função da realidade de cada município. 

§1º Não haverá eleição de delegadas/os nas etapas livres, municipais e regionais para a II 

Conferência Estadual LGBT da Paraíba. 

§2º A etapa estadual da II Conferência Nacional LGBT considerará as consolidações das 

conferências de âmbito municipal e regional. 

§3º Fica facultada a realização de Conferências livres cujas deliberações devem ser enviadas à 

Conferência Estadual LGBT da Paraíba e Conferência Nacional LGBT. 

Art. 4º A II Conferência Estadual LGBT da Paraíba, assim como suas análises, formulações, 

recomendações, proposições e deliberações, terá como panorama as conjunturas municipais, 

regionais, estadual, nacional e internacional. 

CAPÍTULO III 

DO TEMÁRIO 

Art. 5° A II Conferência Estadual LGBT terá como tema central: Paraíba – Pela promoção da 

cidadania LGBT e contra a homofobia, com os seguintes eixos:  

I - análise do contexto estadual, nacional e internacional, e diagnóstico das políticas públicas e do 

pacto federativo para o enfrentamento da pobreza, das violências e da vulnerabilidade relacionadas à 

população LGBT. 

II – avaliação da implementação e execução do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT, na Paraíba. 

III - diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para população LGBT. 
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Parágrafo único. Os eixos serão apresentados em painéis centrais e discutidos em grupos de 

trabalho, assegurando o debate entre as/os participantes da etapa estadual. 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 6° A II Conferência Estadual LGBT será presidida pela Secretária de Estado da Mulher e da 

Diversidade Humana e, na sua ausência, pela Secretária Executiva. 

Art. 7° Para a organização, implementação e desenvolvimento das atividades da II Conferência 

Estadual LGBT, será instituída uma Comissão Organizadora Estadual, composta por 14 (quatorze) 

membros divididos de forma paritária entre o Poder Público e Sociedade Civil, indicadas/os em 

reunião convocada pela SEMDH. 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora Estadual será coordenada pela Secretária Executiva e 

pela Gerente Executiva de Direitos Sexuais e LGBT da SEMDH. 

Art. 8° Serão constituídas as seguintes subcomissões, sob a coordenação da Comissão Organizadora 

Estadual: 

I - Subcomissão Temática, de Metodologia e Relatoria; 

II - Subcomissão de Comunicação; 

III - Subcomissão de Mobilização e Articulação; 

IV - Subcomissão de Infra-estrutura. 

Art. 9° Serão consideradas como instâncias da II Conferência Estadual LGBT: 

I – Conferência de Abertura; 

II- Plenária Inicial; 

III – Grupos de Trabalho;  

IV – Plenária Final. 

Art. 10. As Plenárias serão coordenadas por pessoas indicadas pela Comissão Organizadora. 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 11. A Comissão Organizadora da II Conferência Estadual LGBT, tem as seguintes atribuições: 

I – garantir a realização da II Conferência Estadual LGBT; 
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II - definir a metodologia de realização da II Conferência Estadual LGBT e da consolidação do 

relatório final; 

III - aprovar o texto base e documentos pertencentes à etapa Estadual; 

IV - aprovar os nomes das/os expositoras/es da conferência de abertura e de coordenadoras/es da 

plenária inicial, dos grupos de trabalho e da plenária final; 

V - aprovar os critérios para participação e a definição das/os convidadas/os dos municipais e 

estaduais; 

VI - discutir e deliberar sobre todas as questões pertinentes a II Conferência Estadual LGBT e não 

previstas nos itens anteriores; 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora da II Conferência Estadual LGBT contará com suporte 

técnico e administrativo da SEMDH do Governo do Estado da Paraíba para a realização das 

atividades necessárias ao desempenho de suas atribuições. 

Art. 12. Cabe à Coordenação da Comissão Organizadora da II Conferência Estadual LGBT: 

I - convocar e organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora; 

II - coordenar as reuniões e as atividades da Comissão Organizadora e das subcomissões; 

III - organizar e manter arquivo dos documentos recebidos e das cópias dos documentos 

encaminhados em função da realização da II Conferência Estadual LGBT; 

IV - implementar as deliberações da Comissão Organizadora; 

V - enviar orientações às Comissões Organizadoras para realização das etapas municipais e 

regionais; 

VI - elaborar o orçamento e providenciar as suplementações necessárias, assim como propor a infra-

estrutura da II Conferência Estadual LGBT; 

VII - providenciar a publicação do Regimento Interno da II Conferência Estadual LGBT; 

VIII - acompanhar o andamento das etapas municipais e regionais da II Conferência Estadual LGBT, 

por meio das suas Comissões Organizadoras, especialmente, no recebimento de seus relatórios finais; 

Art.13. Cabem às subcomissões constituídas as seguintes atribuições:  

I - Subcomissão Temática, de Metodologia e Relatoria: 

a) propor e elaborar o texto base sobre o temário central; 
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b) sistematizar e consolidar os relatórios finais das etapas municipais, regionais e estadual; 

c) propor expositoras/es para os painéis; 

d) elaborar a relação de sub-temas e os roteiros para os grupos de trabalho;  

e) formular proposta de metodologia para consolidação dos relatórios dos grupos; 

f) coordenar o trabalho da relatoria das Plenárias e Grupos de Trabalho; 

g) monitorar o recebimento dos relatórios finais das Conferências municipais e regionais; 

h) elaborar e acompanhar a publicação do relatório final da II Conferência Estadual LGBT, junto à 

Subcomissão de Comunicação; 

II - Subcomissão de Comunicação: 

a) propor instrumentos e mecanismos de divulgação da Conferência Estadual LGBT; 

b) promover a divulgação do regimento da II Conferência Estadual LGBT; 

c) orientar as atividades de comunicação da Conferência Estadual LGBT; 

d) acompanhar o registro e a cobertura midiática das etapas da Conferência Estadual LGBT, 

objetivando a divulgação, bem como, o registro de sua memória;  

III - Subcomissão de Mobilização e Articulação: 

a) mobilizar e articular a participação da sociedade civil, principalmente do público LGBT, e do 

Poder Público em todas as etapas que forem realizadas; 

b) estimular e acompanhar a realização das Conferências municipais e regionais. 

IV – Subcomissão de Infra-estrutura: 

a) fazer gestões junto aos governos municipais para garantir os recursos financeiros necessários à 

participação na etapa estadual das pessoas indicadas nas etapas municipais ou regionais, bem como, 

das pessoas inscritas nos municípios onde não forem realizadas essas etapas; 

b) garantir a infra-estrutura necessária para a realização da II Conferência Estadual LGBT da 

Paraíba. 

Parágrafo único. As Subcomissões se dissolverão após a publicação do Relatório Final da 

Conferência Estadual LGBT. 

CAPÍTULO VI 

DA METODOLOGIA 
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SEÇÃO I 

Do texto base 

Art. 14. Caberá à Subcomissão Temática, de Metodologia e Relatoria elaborar o Texto Base da II 

Conferência Estadual LGBT da Paraíba, e à Comissão Organizadora a aprovação, que norteará os 

debates da etapa estadual. 

Parágrafo único. As atribuições e responsabilidades de cada ente federado das políticas LGBT 

devem ser um dos temas centrais de todas as etapas realizadas; 

Art. 15. O texto base da Conferência Estadual terá como eixos os incisos previstos no artigo 5°. 

§1º Todas as discussões da II Conferência Estadual LGBT, bem como, das Conferências livres, 

municipais e regionais, deverão, obrigatoriamente, incorporar as especificidades de orientação 

sexual, gênero e identidade de gênero, étnico-raciais, regionais, geracionais, pessoas com deficiência, 

populações tradicionais e população em situação de rua. 

§2º O texto base deverá refletir a articulação, pluralidade, integralidade, universalidade,  equidade, 

diversidade, transversalidade e as especificidades dos aspectos das políticas públicas voltadas para 

LGBT. 

Art. 16. Aos Municípios que realizarem conferências municipais ou regionais recomenda-se: 

I – elaborar texto base próprio fundamentado na avaliação das políticas públicas existentes em cada 

esfera. 

II - contemplar, em seu texto base, o diagnóstico de vulnerabilidade e risco social, com o objetivo de 

formular diretrizes para ações de promoção da cidadania LGBT e de enfrentamento à lesbo-trans-

homofobia. 

III - ter como resultado final a produção de propostas e recomendações aos municípios e estado a 

partir do diagnóstico e/ou da análise das políticas públicas voltadas à população LGBT, quando 

existentes. 

CAPÍTULO VII 

DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS MUNICIPAIS E REGIONAIS 

Art. 17. As etapas municipais e regionais da II Conferência Nacional LGBT deverão ser convocadas 

por instrumento legal e realizadas até 18 de Setembro de 2011. 
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§1º A não realização das etapas municipais e/ou regionais não impedirá a realização da etapa 

estadual no período previsto no artigo 2° desse Regimento. 

§2º As Conferências municipais e regionais deverão constituir suas respectivas Comissões 

Organizadoras, assegurando a paridade entre o Poder Público e a Sociedade Civil. 

§ 3º As Comissões Organizadoras das Conferências municipais e regionais, bem como, da etapa 

estadual, deverão assegurar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. 

Art. 18. Nas etapas municipais e regionais, bem como, na estadual, deverá ser assegurada a ampla e 

representativa participação dos segmentos sociais e entidades interessadas e comprometidas com a 

promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de LGBT. 

Art. 19. A iniciativa de convocar e financiar as Conferências municipais e regionais, e de constituir 

as Comissões Organizadoras, será dos Governos Municipais. 

§1º Para o cumprimento das etapas municipais e regionais da II Conferência Estadual LGBT, estas 

deverão: 

I - elaborar o seu próprio regimento em conformidade com o Regimento Interno da II Conferência 

Estadual LGBT da Paraíba e II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT; 

II - elaborar relatório a ser encaminhado à Comissão Organizadora da etapa estadual. 

§ 2º Caso a convocação das conferências municipais e regionais não seja realizada pelo Governo 

Municipal, estas poderão ser convocadas pela Câmara de Vereadoras/es, Ministério Público ou 

Sociedade Civil. 

Art. 20. As Comissões Organizadoras das Conferências municipais e regionais deverão enviar cópias 

de seus Regimentos e de suas programações à Comissão Organizadora da etapa estadual até 05 dias 

antes de serem realizadas. 

Art. 21. As Conferências livres deverão acontecer até o dia 14 de Outubro de 2011. 

CAPÍTULO VIII 

DA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

Art. 22. Cabe às Comissões Organizadoras de cada Conferência municipal ou regional consolidar os 

resultados aprovados pela Plenária Final em relatório, cuja minuta será disponibilizada pela 

Comissão Organizadora da II Conferência Estadual LGBT. 
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Parágrafo único. Os relatórios das Conferências municipais e regionais LGBT, bem como, a relação 

das/os representantes indicadas/os para participar da etapa estadual, deverão ser encaminhados para 

SEMDH até 03 de Outubro de 2011, por meio dos endereços eletrônicos: 

gerencialgbt@semdh.pb.gov.br ou secexecutiva@semdh.pb.gov.br. 

Art. 23. Os relatórios das conferências municipais e regionais serão elaborados por eixo temático, a 

partir do diagnóstico, avaliação e recomendações que subsidiarão a elaboração de políticas públicas 

municipais e estaduais de promoção dos direitos e da cidadania de LGBT, referentes ao tema 

proposto para a II Conferência Estadual LGBT. 

Art. 24. Os relatórios das conferências municipais e regionais serão consolidados pela Comissão 

Organizadora Estadual, por meio da Sub Comissão Temática, de Metodologia e Relatoria, de acordo 

com os eixos temáticos da II Conferência Estadual LGBT. 

CAPÍTULO IX 

DAS PLENÁRIAS E DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Art. 25. A Plenária inicial terá como objetivo aprovar o Regulamento Interno da II Conferência 

Estadual LGBT. 

Art. 26. Realizar-se-ão, simultaneamente, 06 (seis) Grupos de Trabalho - GT, onde: 

I – Cada GT receberá um texto base relativo ao eixo temático, em conformidade com os incisos do 

artigo 5° desse Regimento, contendo, também, as propostas aprovadas nas etapas municipais e 

regionais, que irá discutir e deliberar; 

II - Os Grupos de Trabalho terão mesas compostas por duas coordenações e duas relatorias, 

indicadas pela Comissão Organizadora Estadual; 

Art. 27. A Plenária Final deliberará sobre: 

I – Propostas apresentadas pelos grupos de trabalhos, que expressam o resultado dos debates em 

todas as etapas da Conferência; 

II – Moções e Recomendações de âmbito Estadual. 

Parágrafo único. As deliberações acima deverão conter diretrizes para a implementação e avaliação 

de políticas públicas e do Plano Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT da Paraíba. 

CAPÍTULO X 

mailto:gerencialgbt@semdh.pb.gov.br
mailto:secexecutiva@semdh.pb.gov.br
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DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 28. A II Conferência Estadual LGBT contará com 200 (duzentos) participantes, dentre os quais 

20 (vinte) serão representantes indicadas/os pelas Secretarias de Estado do Governo de Estado da 

Paraíba, 160 (cento e sessenta) serão representantes inscritas/os e credenciadas/os oriundas/os dos 

municípios paraibanos, sendo 60% (sessenta por cento) da sociedade civil e 40% (quarenta por 

cento) do Poder Público da esfera municipal, e 20 (vinte) serão convidadas/os. 

§1º As/os representantes da sociedade civil indicadas/os nas Conferências municipais e regionais 

para a II Conferência Estadual LGBT, bem como, representantes inscritas/os dos municípios onde 

não forem realizadas conferências, deverão obedecer à proporção mínima de 60% (sessenta por 

cento) de pessoas com identidade de gênero feminina (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais 

femininas). 

§2º As vagas disponibilizadas aos municípios que realizarem conferências municipais ou regionais 

deverão ser preenchidas apenas pelas/os representantes indicadas/os e referendadas/os pela Plenária 

Final, observando-se o caput desse artigo. 

§3º Poderão ser credenciadas/os, sem ônus para o Poder Público Estadual, observadoras/es até o 

limite da capacidade do local de realização da II Conferência Estadual LGBT, segundo a forma e os 

prazos a serem veiculados pela SEMDH. 

Art. 29. Poderão ser convidadas/os, com direito a voz em todos os momentos, exceto nas plenárias, 

pela Comissão Organizadora da II Conferência Estadual LGBT. 

I - autoridades e representantes de entidades governamentais e não-governamentais municipais, 

estaduais, nacionais. 

II - personalidades estaduais e nacionais, com atuação de relevância na área de promoção dos 

Direitos Humanos de LGBT. 

Parágrafo único.  As inscrições das convidadas/os deverão ser enviadas a SEMDH até 04 de 

Novembro de 2011. 

Art. 30. O quantitativo de vagas disponíveis para cada município paraibano para II Conferência 

Estadual LGBT observará os seguintes critérios:  

I – o número de habitantes segundo o Censo 2010; 

II – municípios onde há movimento LGBT organizado; 
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Parágrafo único. Nos municípios onde forem realizadas Conferências municipais ou regionais, 

caberá à Comissão Organizadora local estabelecer critérios para indicação de suas e seus 

representantes para etapa estadual, dentro do número de vagas disponível para o município, 

obedecendo ao que estabelece o artigo 28 em seu caput e parágrafo 1° desse Regimento. 

Art. 31. Os membros da Comissão Organizadora da II Conferência Estadual LGBT da PB poderão 

ser indicados para a etapa estadual, representando o Poder Público ou a Sociedade Civil, obedecendo 

ao que estabelece o artigo 28 em seu caput e parágrafos 1º e 2º.  

Art. 32. As pessoas com deficiência e/ou patologias poderão informar na ficha de inscrição da II 

Conferência Estadual LGBT, para que sejam providenciadas as condições necessárias à sua 

participação. 

Art. 33. A delegação a ser eleita na etapa estadual para II Conferência Nacional LGBT deverá 

obedecer ao número de vagas estabelecido no Regimento Interno da etapa nacional de 10 (dez) 

delegadas/os da Sociedade Civil e 06 (seis) delegadas/os do Poder Público. 

Art. 34. A delegação da Sociedade Civil a ser eleita na etapa estadual para II Conferência Nacional 

LGBT deverá ser composta por, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de pessoas de identidade de 

gênero feminina (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais), em conformidade com o Regimento 

Interno Nacional. 

Parágrafo único. Quando da substituição das delegadas/os titulares pelas/os suplentes, deverá ser 

observado o percentual mínimo do caput deste artigo. 

Art. 35. A delegação da Sociedade Civil será eleita por segmento, de forma direta entre seus pares. 

Art. 36. A delegação de negras/os da Sociedade Civil a ser eleita na etapa estadual para II 

Conferência Nacional LGBT deverá, preferencialmente, ser composta por, no mínimo, 63% (sessenta 

e três por cento) de pretas/os e pardas/os declaradas/os no último Censo do IBGE, conforme sugere o 

Regimento Interno Nacional. 

Art. 37. A delegação eleita na etapa estadual, bem como, a participação das pessoas indicadas nas 

etapas municipais e regionais, deverá compreender as dimensões de campo e cidade, da diversidade 

territorial e de povos e comunidades tradicionais, bem como, intergeracionais, pessoas com 

deficiência e população em situação de rua. 

Art. 38. A eleição das/os 06 (seis) delegadas/os do Poder Público deverá ser realizada em reunião 

entre o Poder Público Municipal e Estadual, obedecendo a seguinte divisão: 
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I - 02 (dois) representantes do Poder Público Municipal. 

II – 04 (quatro) representantes do Poder Público Estadual. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 39. A II Conferência Estadual LGBT preparará relatório de avaliação e diagnóstico para 

subsidiar o Plano Estadual de Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, a ser encaminhado às 

instituições do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e às instituições da Sociedade Civil. 

Parágrafo único. A SEMDH será responsável pela ampla publicidade dos resultados e deliberações 

da II Conferência Estadual LGBT. 

Art. 40° Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da II 

Conferência Estadual LGBT. 

 

 

 

Iraê Heusi Lucena 

Secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana 
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ANEXO I 

 

 

Município Total 
Sociedade 

Civil 

Pode Público 

Municipal 

João Pessoa 
60 36 24 

Campina Grande 
30 18 12 

Cajazeiras 
10 06 04 

Guarabira 10 06 04 

Outros Municípios onde não foram realizadas 

conferências municipais ou regionais 
50 30 20 

Total 160 96 64 

 

 

 

 


