
II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais – LGBT da Paraíba 

 

 

REGULAMENTO 

 

Capitulo I 

Da Finalidade 

 

Art. 1º A 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 DOE nº 14.743, pág. 03 e 04 de 17/09/2011), do 

Governo do Estado da Paraíba, tem por objetivo avaliar a implementação do Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT no Estado da Paraíba e propor diretrizes para 

elaboração do Plano Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. 

Capitulo II 

Da Realização 
 

 

Art. 2º A II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT da Paraíba terá sua abertura no Hotel Ouro Branco, no dia 

10 de novembro de 2011, e será realizada na ESPEP – Escola do Serviço Público do Estado da Paraíba, 

nos dias 11 e 12 de novembro de 2011, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Mulher e da 

Diversidade Humana. 

 Art. 3º A II Conferência Estadual de Políticas Publicas 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, na sua ausência ou impedimento eventual, pela Secretária Executiva 

da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. 

 

Capitulo III 

Do Temário 
 

 

Art.4º Nos termos do Art. 5º de seu Regimento abordará os seguintes temas: 

I - análise dos contextos estadual e nacional, e diagnóstico das políticas públicas e do pacto federativo 

para o enfrentamento da pobreza, das violências e das vulnerabilidades 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. 

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. 



Art. 5º A abordagem de cada tema será realizada mediante debates e discussões nos Grupos de 

Trabalho, considerando as propostas das Conferências Municipais, das deliberações da I Conferência 

Estadual de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais da Paraíba, e do Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – 

LGBT - que será orientado pelas seguintes linhas temáticas: 

I - Trabalho, Geração de Renda, Previdência Social e Meio Ambiente 

II - Desenvolvimento Social, Combate à Miséria e Participação Social 

III - Sistemas de Justiça, Segurança Pública e Combate à Violência 

IV - Cultura, Turismo, Esporte e Comunicação Social 

V - Educação 

VI - Saúde 

§ 1º Cada Grupo de Trabalho contará com duas facilitadoras (es) com as funções de conduzir as 

discussões, controlar o tempo e estimular a participação das presentes e duas/dois relatoras, uma 

designada pela Comissão Organizadora e outra indicada pelo grupo. 

§ 2º Só serão apresentadas a Plenária Final as propostas que obtiverem pelo menos 50% (cinqüenta por 

cento) mais 01 (um) dos votos no grupo.  

§ 3º As relatoras(res) deverão entregar o produto das discussões de cada grupo à Comissão de Relatoria. 

 

Capitulo IV 

Sessão I 

Participação 
 

 

Art. 6º A II Conferência Estadual LGBT contará com 200 (duzentos) pessoas, dentre as quais 20 (vinte) 

serão participantes indicadas/os pelas Secretarias de Estado do Governo de Estado da Paraíba, 160 

(cento e sessenta) serão participantes 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 municipal, e 20 (vinte) serão convidadas/os. 

§1º As/os participantes da sociedade civil indicadas/os nas Conferências Municipais para a II 

Conferência Estadual LGBT, bem como, participantes inscritas/os dos Municípios onde não foram 

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 realizaram conferências deverão ser preenchidas 

apenas pelas/os participantes indicadas/os e referendadas/os pela Plenária Final, observando-se o caput 

deste artigo. 

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

de 10% (dez por cento) do total de participantes e convidadas/os da II Conferência Estadual LGBT.  

Art. 7º Poderão ser convidadas/os, com direito a voz, sem direito a voto, em todos os momentos, pela 

Comissão Organizadora da II Conferência Estadual LGBT: 



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

estaduais, nacionais. 

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

dos Direitos Humanos de LGBT. 

Art. 8º O quantitativo de vagas disponíveis para cada Município paraibano para II Conferência Estadual 

LGBT teve como critérios: 

I- o número de habitantes segundo o Censo 2010; 

II- municípios que realizaram Conferência Municipal LGBT; 

III - municípios onde há movimento LGBT organizado. 

 

Seção II 

Do Credenciamento 

 

 

Art. 9º O credenciamento das/dos participantes e convidadas/os será realizado na ESPEP – Escola do 

Serviço Público do Estado da Paraíba, local da II Conferência Estadual LGBT, no dia 11 de novembro 

de 2011, das 08h00min até as 12h00min. 

§ 1º - As/os participantes indicadas/os nas etapas Municipais poderão ser substituídas/os por suas/seus 

suplentes obedecendo à ordem da listagem apresentada pelos municípios, respeitando-se a 

proporcionalidade entre participantes advindas/dos da sociedade civil e poder público. 

 

Capítulo V 

Da Plenária Final 

 

Art. 10. A Plenária Final da II Conferência Estadual de Políticas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT da Paraíba terá como objetivo deliberar sobre as propostas 

aprovadas nos Grupos de Trabalho.  

Art. 11. As deliberação sobre as propostas dos grupos temáticos será realizada da seguinte forma: 

I. Proceder-se-á a leitura das propostas; 

II. Será assegurado às/aos participantes o direito de destaque em cada proposta, até o final da leitura da 

mesma;  

III. As solicitações de destaque deverão ser feitas através do crachá para o conhecimento da Mesa 

Coordenadora; 

IV. Após a apreciação das propostas serão chamadas, uma a uma, as apresentações em destaque; 

V. Os destaques serão submetidos à deliberação da Plenária, que decidirá sobre a sua pertinência; 

VI. A proposta de mudança de redação ou reformulação da proposta deverá ser encaminhada à Mesa 

Coordenadora por escrito; 



VII. Identificado o conjunto dos pontos de destaque, iniciar-se-á a votação da proposta, ressalvados 

esses destaques; 

VIII. As propositoras de destaques terão 03 (três) minutos, improrrogáveis, para a defesa do seu ponto 

de vista; 

IX. A Coordenação da Mesa concederá a palavra a seguir, por igual tempo, a/o participante que se 

apresente para defender posição contrária à da propositora do destaque e não será permitida, em 

nenhuma hipótese, réplica. Será colocado, então, em votação, o destaque apresentado;  

X. A aprovação das propostas será por maioria simples das/dos participantes credenciados presentes; 

XI. Só será permitida a participação na votação mediante a apresentação do crachá. 

 

Parágrafo único: As questões de ordem não serão permitidas durante o regime de votação. 

 

Art. 12. As Moções deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora da II Conferência de Políticas 

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

até as 13h00min do dia 12 de novembro, redigidas até uma lauda.  

I – Só serão aceitas moções apresentadas exclusivamente por participantes credenciadas/os; 

II- A aprovação das Moções será por maioria simples das participantes credenciadas/os presentes 50% 

mais um. 

III – Havendo necessidade, serão concedidos 03 (três) minutos para a defesa a favor e igual tempo para 

a defesa contrária a moção apresentada; 

§ 1º - Cada moção deverá ser assinada por no mínimo 20 assinaturas das(dos) participantes 

credenciadas;  

§ 2º - A Comissão de Relatoria organizará as moções recebidas, classificando-as e agrupando-as por 

área temática, dando ciência às propositoras para que organizem a apresentação na Plenária, facilitando 

o andamento dos trabalhos; 

Art. 13. Após a aprovação das propostas e moções, será o momento da eleição da delegação que 

representará o Estado da Paraíba na II Conferência Nacional LGBT.  

 

Capitulo VI 

Das eleições 

 

Art. 14. 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, e 

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

Art. 15. 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 feminina), em conformidade com o 

Regimento Interno Nacional. 

§1º.  Quando da substituição das delegadas/os titulares pelas/os suplentes, deverá ser observado o 

percentual mínimo fixado no caput deste artigo. 

§ 2º. A delegação da Sociedade Civil será eleita por segmento, de forma direta entre seus pares. 

Art. 16. A eleição das/os 06 (seis) delegadas/os e suplentes, preferencialmente LGBT do Poder Público 

deverá ser realizada em reunião pelo Poder Público Municipal e Estadual, obedecendo à seguinte 

divisão: 

I - 04 (quatro) delegadas/os e suplentes do Poder Público Municipal. 

II – 02 (duas/dois) delegadas/os e suplentes do Poder Público Estadual.  

Art. 17. As/os pré-candidatas/os às vagas de delegadas/os e suplentes para a II Conferência Nacional 

LGBT deverão ter no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de presença na etapa Estadual. 

Parágrafo Único: No momento da escolha das dos delegadas/os e suplentes, nas suas respectivas 

plenárias, a Comissão Organizadora disponibilizará para a Coordenação da Mesa listas para a 

verificação da participação das/os pré-candidatas/os durante a Conferência.  

 

Capitulo VII 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 18. Para efeito de recebimento de certificado, exigir-se-á no mínimo 75% de freqüência 

comprovada pela lista de freqüência da II Conferência Estadual LGBT. 

Art. 19. As despesas com a viagem para a participação da Delegação eleita para a II Conferência 

Nacional LGBT, correrão por conta do tesouro do Estado, podendo haver parceria com governos 

municipais e outras instituições governamentais e não governamentais. 

Art. 20. Assegurar-se-á as/os participantes da Plenária Final o questionamento à Mesa, para “Questão 

de Ordem”, sempre que este Regulamento não esteja sendo cumprido pela Coordenação da Mesa. 

Art. 21.  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da II 

CELGBT.  

Art. 22.  Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação na abertura dos trabalhos da II 

Conferência de Políticas Publicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis e 

Transexuais da Paraíba.  

 

João Pessoa, 11 de Novembro de 2011. 

__________________________________________ 

Iraê Lucena 

Secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana 


