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Introdução 

 

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Mulher e 

da Diversidade Humana (SEMDH) e da Gerência Executiva de Direitos Sexuais e LGBT, 

realizou a II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais da Paraíba (II Conferência Estadual LGBT da 

PB) com o tema: “Paraíba – Pela promoção da cidadania LGBT e contra a homofobia”, 

nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2011, em João Pessoa - PB. 

A cerimônia oficial de abertura da II Conferência Estadual LGBT da Paraíba 

aconteceu no auditório do Hotel Ouro Branco, no dia 10, das 19h às 22h, com ampla 

divulgação nas mídias e imprensa do estado. Estiveram presentes autoridades do 

governo estadual, da prefeitura municipal de João Pessoa e dos municípios do interior 

da Paraíba. Após o coquetel, houve a apresentação cultural do “Tambores de Safo”, 

grupo de percussão formado por mulheres de Fortaleza (CE), que promove intervenções 

político-culturais a partir de uma consciência negra, feminista, lésbica e bissexual. A 

apresentação aconteceu às 22h30, na Feira de Artesanato de Tambaú. 

Nos dias 11 e 12, a programação teve continuidade na Escola de Serviço Público 

do Estado da Paraíba (ESPEP). Dentre os principais temas que foram debatidos na 

conferência estão: a análise do cenário estadual e nacional; o diagnóstico das políticas 

públicas e do pacto federativo para o enfrentamento da pobreza, das violências e da 

vulnerabilidade relacionadas à população LGBT; a avaliação da implementação e 

execução do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT na 

Paraíba; e as diretrizes para a elaboração do I Plano Estadual de Políticas Públicas para a 

população LGBT. 

A II Conferência Estadual LGBT da Paraíba foi organizada para 200 (duzentas) 

pessoas, sendo: 20 (vinte) representantes indicadas/os pelas secretarias de estado do 

Governo do Estado da Paraíba; 96 (noventa e seis) representantes da sociedade civil; 

64 (sessenta e quatro) representantes do poder público dos municípios paraibanos; e 
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20 (vinte) convidadas/os. Em conformidade com o Regimento Interno da II 

Conferência Nacional LGBT e da II Conferência Estadual LGBT da Paraíba, o número 

de representantes da sociedade civil obedeceu à proporção mínima de 60% (sessenta 

por cento) de pessoas com identidade de gênero feminina (lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais femininas). 

Puderam ser credenciadas/os, inclusive, com direito à hospedagem (no caso 

dos municípios de interior), alimentação e material (bolsa, material informativo, 

folder com a programação, garrafinha para água, etc.), 32 (trinta e dois) 

observadoras/es. 

A realização da II Conferência Estadual LGBT da Paraíba foi também um processo 

de sensibilização de gestoras e gestores municipais em relação à homofobia no estado. 

Dentre os 223 (duzentos e vinte e três municípios) do estado, apenas quatro municípios – 

João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Cajazeiras – realizaram conferências 

municipais, um indicativo do quanto ainda é preciso avançar no reconhecimento dos 

direitos da população de LGBT. Mobilizar outros municípios para participarem da II 

Conferência Estadual LGBT da Paraíba foi um enorme desafio para Secretaria de Estado 

da Mulher e da Diversidade Humana e para todas e todos os membros da Comissão 

Organizadora Estadual. 
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Mobilização 

 

Durante a quinta reunião preparatória da II Conferência de Políticas Públicas e 

Direitos Humanos de LGBT da Paraíba, foi discutido e aprovado o Regimento Interno 

Estadual, onde foram dispostos critérios para participação dos municípios que 

realizaram e, também, daqueles que não realizaram conferências municipais. Esta 

decisão se deu no intuito de ampliar o debate nos municípios, haja vista a baixa 

adesão dos mesmos para realização das conferências municipais. Por isso, a Comissão 

Organizadora Estadual elencou municípios onde poderiam ser contatadas lideranças 

e/ou movimento organizado LGBT que pudessem contribuir com a mobilização da 

sociedade civil e do poder público local. 

Os municípios indicados pela Comissão Organizadora Estadual foram: Araçagi, 

Baia da Traição, Barra de São Miguel, Caaporã, Cabedelo, Catolé do Rocha, Dona Inês, 

Itabaiana, Itapororoca, Mari, Pitimbu, Santa Luzia e Sapé. Para cada município foram 

observados critérios e peculiaridades próprios. No caso do município de Araçagi, foi 

considerado o alto índice de travestis e transexuais que emigram para países da 

Europa; Baía da Traição possui uma reserva indígena com indígenas de orientação 

homossexual identificada; Barra de São Miguel tornou-se conhecida entre a população 

LGBT da Paraíba porque foi cenário do premiado curta metragem “Amada e Monick”, 

que conta a história de duas travestis, e possui um grupo de teatro com integrantes 

homossexuais; Catolé do Rocha realizou o 1° e o 2° Fórum LGBT da Paraíba, em 2010 

e 2011, respectivamente, em parceria com os CREAS (Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social) municipais e regional, e com a SEMDH (em 2011); 

em Itabaiana, Mari, Santa Luzia e Dona Inês existem instituições LGBT; Itapororoca 

realiza o concurso “Miss Gay” com mobilização de um número grande de pessoas; os 

demais municípios têm lideranças LGBT. 

Em Sapé, a mobilização se deu a partir do poder público municipal, envolvendo 

a sociedade civil organizada. A SEMDH, através da Gerência LGBT e do Centro de 
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Referência dos Direitos de LGBT e Combate à Homofobia da Paraíba – ESPAÇO LGBT, 

em parceria com o CREAS regional e municipal de Sapé realizou ação de 

enfrentamento à homofobia e articulação para criação da Rede Estadual de Proteção 

e Atenção à População de LGBT com a presença de outros municípios. Com o 

município de Cajazeiras, a articulação se deu por ocasião da realização da 

Conferência Regional de Políticas para Mulheres quando a SEMDH e a SECULT 

articularam junto ao Prefeito e ao movimento LGBT a realização da I Conferência 

Municipal LGBT, que aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro.  

A articulação com os municípios indicados foi feita por meio de telefone, 

celular, fax, internet, etc. Foram enviados ofícios para as prefeituras, solicitando a 

parceria no sentido garantir o transporte para as/os participantes se deslocarem para 

João Pessoa. As inscrições foram feitas online, através de um formulário eletrônico, 

com o qual foi possível acompanhar todos os dias o número de inscritas/os que se 

materializava aos poucos, com dados sistematizados sobre orientação sexual, 

identidade de gênero, religião, cor/raça, etc. 
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Etapas Municipais 

 

A II Conferência Estadual LGBT da Paraíba foi precedida de quatro conferências 

municipais: Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira e João Pessoa. Para cada 

município foi destinado um número de vagas proporcional ao número de habitantes, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Município 
Número de 
Habitantes* 

Número de vagas 

João Pessoa 716.042 60 

Campina Grande 383.941 30 

Cajazeiras  58.319 10 

Guarabira 55.320 10 

 Total 110 

*Fonte: Censo 2010. 

 

Para os municípios que não realizaram conferência, mas foram mobilizados, foi 

destinado um total de 50 (cinqüenta) vagas, sendo uma média de até três vagas por 

município. Em conformidade com o Regimento Interno da II Conferência Nacional 

LGBT e da II Conferência Estadual LGBT da Paraíba, as vagas destinadas aos 

municípios, que realizaram ou não conferências, obedeceram ao critério de 

proporcionalidade de 60% (sessenta por cento) da sociedade civil e 40% (quarenta por 

cento) do Poder Público da esfera municipal. 

Além disso, o número de representantes da sociedade civil obedeceu à 

proporção mínima de 60% (sessenta por cento) de pessoas com identidade de gênero 

feminina (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais femininas). Dessa forma, ficou 

garantida uma participação mais equânime e equitativa entre lésbicas, travestis, 

transexuais e bissexuais de identidade de gênero feminina e pessoas de identidade de 

gênero masculina. 
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Participação 

 

A II Conferência Estadual LGBT da Paraíba teve 174 (cento e setenta e quatro) 

participantes (credenciadas/os), provenientes de 20 municípios do estado: Alagoa 

Grande, Alagoinha, Araçagi, Baia da Traição, Bayeux, Boqueirão, Caaporã, Cabedelo, 

Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Curral de Cima, Dona Inês, 

Guarabira, João Pessoa, Mari, Rio Tinto, Santa Luzia, Santa Rita e Sapé. Sendo, desse 

total de participantes, 79 (setenta e nove) participantes da sociedade civil, 34 (trinta 

e quatro) do poder público municipal, 14 representantes do poder público estadual, 

15 (quinze) convidadas/os e 32 (trinta e dois) observadoras/es, cuja identidade de 

gênero, por categoria de participação, pode ser observada no quadro abaixo: 

 

Categoria de Participação 
Identidade de Gênero 

Total 
Feminina Masculina Trans 

Participantes do Poder Público Estadual 11 03 0 14 

Participantes do Poder Público Municipal 23 11 0 34 

Participantes da Sociedade Civil 28 38 13 79 

Convidadas/os do Poder Público 03 06 01 10 

Convidadas/os da Sociedade Civil 03 02 0 05 

Observadoras/es do Poder Público 12 04 0 16 

Observadoras/es da Sociedade Civil 08 04 1 13 

Observadora/es (não responderam) 01 02 0 03 

 

Participaram da II Conferência Estadual LGBT da Paraíba as seguintes 

instituições governamentais e não-governamentais: 

Sociedade Civil 

 ADESPVIDA (Associação Para Defesa e Solidariedade Pela Vida); 

 ARCIDES (Ação pelo Respeito e Cidadania da Diversidade Sexual); 

 Associação Comunitária de Curral de Cima - PB; 
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 Associação Cultural Anjo Azul; 

 Associação do Orgulho LGBT de Cajazeiras - PB; 

 ASTRAPA (Associação de Travestis e Transexuais da Paraíba); 

 CENDAC (Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente); 

 CENTRAC - Centro de Ação Cultural de Campina Grande - PB; 

 Comissão da Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Secção Paraíba; 

 Conselho Federal de Psicologia – CFP; 

 Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT (CNCD/LGBT); 

 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS (13ª Região/PB); 

 E-JAMPA (Grupo LGBT Jovem); 

 FICAB (Federação Independente dos Cultos Afro-brasileiros); 

 Fundação Cultural José Soares de Lima de Guarabira - PB; 

 GAPEV (Grupo de Ação Pela Vida); 

 GAV (Grupo de Apoio à Vida); 

 Grupo Caaporã; 

 Grupo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais Maria Quitéria (GMMQ); 

 Grupo Fórum LGBT de Catolé do Rocha - PB; 

 INTECAB - PB (Instituto Nacional da Tradição de Cultura Afro-brasileira) 

 Marcha Mundial de Mulheres (MMM); 

 MEL (Movimento do Espírito Lilás); 

 Missão de Desenvolvimento Social, Grupo LGBT de Mari - PB; 

 Pastoral da AIDS, Campina Grande - PB; 

 Rede de Jovens do Nordeste – Núcleo do Brejo Paraibano; 

 

Poder Público 

 Assessoria de Políticas Públicas para Diversidade 
Humana/DIPOP/SEDES/PMJP; 

 Câmara Municipal de Vereadoras/es de João Pessoa (CMJP); 

 Centro Acadêmico de Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba 
– UEPB; 

 Centro de Referência de Assistência Social de Cajazeiras (CRAS/PMCJ); 

 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) de Sapé 
– PB; 

 Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Cajazeiras – 
PB (CREAS/PMCJ); 

 Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Catolé do 
Rocha - PB (CREAS/PMCR); 
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 Coordenadoria Municipal de Saúde Mental, Secretaria Municipal de Saúde 
de Guarabira - PB; 

 Espaço LGBT (Centro de Referência dos Direitos de LGBT e Combate à 
Homofobia/ SEMDH); 

 FUNAD (Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência); 

 FUNJOPE (Fundação Cultural de João Pessoa/PMJP); 

 GOIESC (Gerência Operacional de Integração Escola e 
Comunidade/Secretaria de Estado de Educação); 

 Grupo Flor e Flor (UEPB); 

 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba; 

 NUDAS (Núcleo Universitário da Diversidade Afetivo Sexual/Universidade 
Federal da Paraíba - UFPB); 

 Prefeitura Municipal da Araçagi - PB; 

 Prefeitura Municipal de Caaporã - PB; 

 Prefeitura Municipal de Curral de Cima - PB; 

 Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB; 

 Prefeitura Municipal de Santa Luzia - PB; 

 Programa Saúde da Família de Camalaú (Secretaria Municipal de Saúde 
de Cabedelo – PB); 

 PROJOVEM (Secretaria de Educação e Cultura/PMJP); 

 Secretaria de Ação Social de Guarabira - PB; 

 Secretaria de Saúde de Guarabira – PB; 

 Secretaria de Cidadania e Promoção Social de Cajazeiras - PB; 

 Secretaria de Desenvolvimento Social/PMJP; 

 Secretaria de Educação do Estado da Paraíba - SEE; 

 Secretaria de Estado da Cultura - SECULT; 

 Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL; 

 Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH; 

 Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres - 
SEPPM/PMJP; 

 Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social - SEDS; 

 Secretaria LGBT do Partido Socialista Brasileiro - PSB; 

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEDEC/ PMJP; 

 Secretaria Municipal de Saúde - SMS/PMJP; 

 Secretaria Municipal de Saúde de Baia da Traição - PB; 

 SINE/ PMJP; 

 Universidade Federal de Campina Grande - UFCG; 
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Realização 

 

A II Conferência Estadual LGBT da Paraíba foi convocada pelo Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado, Ricardo Vieira Coutinho, por meio do Decreto n.º 32.430 

de 16 de Setembro de 2011 (publicado no D.O.E. n.° 14.743, páginas 03 e 04, de 

17/09/2011), com o intuito de promover um espaço de democracia participativa, onde 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais da Paraíba pudessem contribuir para 

qualificar as políticas públicas em prol dos direitos humanos da comunidade LGBT. 

A II Conferência Estadual LGBT da Paraíba foi realizada sob a responsabilidade 

da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH, através da 

Gerência Executiva de Direitos Sexuais e LGBT (Gerência LGBT), sendo presidida pela 

Secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Iraê Heusi de Lucena 

Nóbrega e, na sua ausência, pela Secretária Executiva, Gilberta Santos Soares. 

No dia 12 de agosto de 2011, a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade 

Humana realizou a primeira reunião preparatória da II Conferência Estadual LGBT da 

Paraíba, aberta pela Secretária de Estado, Iraê Lucena, e coordenada pela Gerente 

Executiva LGBT, Roberta Schultz. Estiveram presentes quinze pessoas representando a 

sociedade civil e o poder público estadual. Em 17 de agosto de 2011, durante a 2ª 

reunião preparatória, foi criada a Comissão Organizadora Estadual, coordenada pela 

Secretária Executiva e pela Gerente Executiva de Direitos Sexuais e LGBT da SEMDH, 

composta por 14 (quatorze) representantes, divididos de forma paritária entre o 

poder público estadual e a sociedade civil organizada, e suas/seus respectivas/os 

suplentes, com o objetivo de organizar, implementar e desenvolver as atividades 

relativas à II Conferência Estadual LGBT da Paraíba. 

Composição da Comissão Organizadora Estadual: 

Sociedade Civil 

 ASTRAPA (Associação das Travestis e Transexuais da Paraíba; 

 Grupo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais Maria Quitéria (GMMQ); 

 MEL (Movimento do Espírito Lilás); 
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 ARCIDES (Ação pelo Respeito e Cidadania da Diversidade Sexual); 

 GAPV (Grupo de Ação Pela Vida); 

 AHCG (Associação dos Homossexuais de Campina Grande); 

 Comissão da Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Secção Paraíba. 

Poder Público 

 Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana – SEMDH; 

 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano – SEDH; 

 Secretaria de Estado da Educação – SEE; 

 Secretaria de Estado da Saúde – SES; 

 Secretaria de Estado da Cultura – SECULT; 

 Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – NCDH/UFPB. 

Ainda nessa reunião, foram definidas as subcomissões de trabalho: infra-

estrutura; mobilização; comunicação; metodologia e relatoria. 

Ao todo, foram realizadas 10 (dez) reuniões preparatórias, onde estiveram 

presentes a Comissão Organizadora Estadual e representantes do poder público 

municipal de João Pessoa e Campina Grande, que colaboraram com a construção 

democrática, participativa e transparente da II Conferência Estadual LGBT da Paraíba. 

A contribuição de todas e todos foi fundamental no processo de construção coletiva, 

pautada no compromisso, seriedade e respeito. 

O Governo do Estado garantiu a infra-estrutura e logística necessárias para a 

realização da conferência, como local para o evento, equipamentos, hospedagem, 

alimentação, traslados, materiais de divulgação (cartazes, banners e faixas), bolsas, 

blocos de papel, canetas, garrafinhas de água, crachás, certificados, equipe de 

credenciamento, equipe de apoio, etc. Os recursos investidos foram de 

aproximadamente R$ 75.000 (setenta e cinco mil) reais. 

Estiveram envolvidas as Secretarias de Estado da Mulher e da Diversidade 

Sexual, Desenvolvimento Humano, Segurança e Defesa Social, Educação, Saúde, 

Cultura, Comunicação Institucional, Administração, Finanças, Juventude, Esporte e 

Lazer, Casa Civil, FUNAD e UEPB.  
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Temário 

 

A Conferência teve como tema central: Paraíba – Pela promoção da cidadania 

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

 Análise do contexto estadual e nacional, e diagnóstico das políticas 

públicas e do pacto federativo para o enfrentamento da pobreza, das 

violências e da vulnerabilidade relacionadas à população LGBT; 

 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; 

 Construção de diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Políticas 

Públicas para população LGBT; 

Todas as discussões da II Conferência Estadual LGBT, bem como, das 

conferências municipais, incorporaram as especificidades de orientação sexual, 

gênero e identidade de gênero, étnicorraciais, regionais, geracionais, pessoas com 

deficiência e populações tradicionais, além de terem refletido sobre a articulação, 

pluralidade, integralidade, universalidade, equidade, diversidade, transversalidade e 

as especificidades dos aspectos das políticas públicas voltadas para lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais. 

Na etapa estadual, os eixos foram discutidos em grupos de trabalho, 

assegurando o debate entre as/os participantes, considerando como ponto de partida 

as propostas consolidadas nos relatórios da I Conferência Estadual LGBT da Paraíba 

(2008) e das etapas municipais realizadas em 2011, bem como, as ações previstas no 

Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT. Os grupos de trabalho foram orientados 

pelas seguintes linhas temáticas: 

1. Trabalho, Geração de Renda e Previdência Social e Meio Ambiente 

2. Desenvolvimento Social, Combate à Miséria, e Participação Social 
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3. Sistema de Justiça, Segurança Pública e Combate à Violência 

4. Cultura, Turismo, Esporte e Comunicação Social 

5. Educação 

6. Saúde 

Cada grupo de trabalho teve duas/dois facilitadoras/es e duas/dois relatoras, 

uma designada pela Comissão Organizadora e outra indicada pelo grupo. As propostas 

apresentadas na Plenária Final obtiveram 50% (cinqüenta) mais 01 (um) dos votos no 

grupo.  

Durante a II Conferência Estadual LGBT da Paraíba, foi realizada a Mesa 

Temática: “Análise do contexto nacional e local em relação às políticas públicas para 

LGBT”, com a participação de Fernanda Benvenutty, representante da Associação 

Nacional das Travestis e Transexuais – ANTRA, Luciano Vieira, representante do Fórum 

Estadual de Entidades LGBT da Paraíba, Gustavo Bernardes, Coordenador Geral de 

Promoção dos Direitos de LGBT – SDH/PR, Gilberta Santos Soares, Secretária Executiva 

da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana e Celso Tondin, 

conselheiro do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. 

Destacam-se alguns trechos das falas desta mesa: 

Luciano – O Movimento do Espírito Lilás foi o primeiro movimento de gays da 

Paraíba a se vincular a nível nacional a outras organizações que pautam as discussões 

sobre a promoção da cidadania LGBT e o enfrentamento à homofobia; a temática 

LGBT esteve presente em várias conferências, tais como, saúde, idoso, assistência 

social, mulheres e segurança alimentar; questões como racismo, sexismo e geracional 

devem ser pautadas e discutidas dentro do movimento LGBT; a comissão organizadora 

estadual está de parabéns com relação à mobilização que garantiu a participação dos 

municípios do interior; é preciso avançar na implantação de políticas públicas para 

LGBT com previsão orçamentária, garantindo recursos financeiros na LDO; a Paraíba é 

o estado com mais casos de crimes e assassinatos de lésbicas, gays e travestis; sem 

educação não há mudança de mentalidade. 
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Fernanda Benvenutty – Houve avanços nas políticas públicas a partir do governo 

Lula, porém, na Paraíba, ainda é necessário avançar nesse sentido; destaco o Decreto 

N.º 32.159, de 25 de maio de 2011, relativo ao uso do Nome Social para travestis e 

transexuais, a implantação do Centro de Referência LGBT, inaugurado neste ano pelo 

Governo do Estado; existem ainda os avanços em relação aos marcos legais, os 

projetos de leis instituídos no Estado da Paraíba, a exemplo da Lei Estadual N.º 

7.309/2003, da Lei N.º 10.648/2005 (que estabelece os direitos previdenciários dos 

cônjuges de servidoras/es homossexuais, assegurando os recursos previdenciários 

previsto na Constituição Federal no caso de falecimento); é importante que nos 

programas de políticas para LGBT se pense em qualificação profissional e que seja 

construído um Plano Estadual de Políticas Públicas para LGBT; a população LGBT deve 

ser incluída nos programas de moradia do estado e  municípios, programa de geração 

de emprego e renda, EMPREENDER/JP;  reivindico a criação de uma casa abrigo para 

população LGBT e coordenadorias municipais e estaduais para LGBT, conselhos LGBT 

com recursos garantidos na LOA, LDO e PPA; na saúde, a população LGBT ainda é 

pautada apenas pela AIDS. 

Gilberta Soares – A cultura paraibana ainda é fortemente permeada pelo 

machismo e sexismo, COM um histórico de negação de direitos civis, sociais e 

econômicos, além da própria invisibilidade; enfatizou que a pauta LGBT no âmbito 

institucional é ainda recente, que existem apenas fragmentos de políticas públicas 

para cidadania LGBT, permeadas por ações em alguns municípios que pautam a 

discussão sobre promoção; lembrou que João Pessoa que possui uma assessoria de 

políticas públicas LGBT que vem trazendo a pauta LGBT na perspectiva de construção 

de políticas públicas intersetoriais; lembrou a importância do controle social para 

avançar as políticas públicas e a participação efetiva do movimento homossexual; no 

âmbito estadual, houve a implantação da Delegacia Especializada em Crimes 

Homofóbicos, a criação da SEMDH e da Gerência LGBT; é importante que seja 

garantida a laicidade do Estado, o poder religioso está em todos espaços 

institucionais; os desafios da pauta LGBT tanto a nível institucional quanto na própria 

sociedade são: a intersetorialidade com as demais secretarias de estado e com as 
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gestões municipais, criminalização da homofobia, mudança de mentalidades e 

formação e qualificação das/os servidoras/es públicas/os. 

Gustavo Bernardes – a principal finalidade da SDH é articular com as demais 

secretarias e ministérios para fortalecer e garantir a implantação das políticas 

públicas para LGBT; a Ministra Maria do Rosário criou uma coordenação para tratar 

das questões religiosas, não para tratar de religião em si, para garantir que as 

práticas religiosas sejam vividas por seus seguidores dentro do espaço privado; as 

religiões são parceiras na nossa luta pela vida e pela não violência; o governo vai 

lançar um vídeo na TV contra a homofobia, que fará parte da campanha “Faça do 

Brasil um território livre da homofobia”; esperamos da II CNLGBT uma articulação 

maior com as esferas federal, estadual e municipal para o enfretamento à homofobia; 

capacitação das embaixadas para receberem travestis e transexuais que estão no 

exterior; nesta conferência estamos trabalhando a questão da pobreza porque 

percebemos que a violência está diretamente ligada a falta de acesso dessas 

populações a informações, a condições de vida digna no que se refere à moradia, 

formação, etc. 

Celso Tondin – O Conselho Nacional de Combate à Discriminação foi instituído 

no Governo LULA, em dezembro de 2010, e implementado pela Presidenta Dilma, em 

março 2011; é formado por 30 (trinta) representantes: 15 (quinze) do poder público e 

15 (quinze) da Sociedade civil; o governo precisa da pressão social; a justiça 

retardada: união civil, conquistas lentas; após a aprovação da união estável, 

aumentou o número de expressões de homofobia, estudos precisam ser feitos para 

que possamos saber se houve um aumento ou uma maior visibilidade. 

Após a exposição dos membros da mesa, foi aberto o debate: 

Sandra Marrocos (Vereadora de João Pessoa) – Lamentou o fato de uma bancada 

conservadora ter conseguido impedir que chegasse às escolas o Kit contra a 

homofobia. Lígia Freitas (Educadora do PROJOVEM) - Senti falta na fala de Gustavo 

que ele tratasse do genocídio da juventude LGBT; a preocupação com o modo como 

os meios de comunicação abordam a temática LGBT e as parcerias que são 
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estabelecidas. Alcemir Freire (do Fórum LGBT/PB) – Reforçou o papel do governo, 

sobretudo do atual governo que em sua trajetória esteve ligado aos movimentos 

populares; não é admissível que morram mais LGBT por causa da ineficiência da 

segurança pública; sem organismos, sem conselhos e sem recursos para LGBT a gente 

não avança; se houver um/a candidato/a LGBT é fundamental que seja apoiada/o por 

seus pares. Mércio (CENTRAC, C. Grande) - é necessário criar mecanismos nas cidades 

pequenas para dar visibilidade aos crimes contra os LGBT; viabilizar campanhas de 

combate à homofobia para as rádios comunitárias; utilizar a voz do Brasil, como um 

canal de diálogo com o povo. Jucinério (Gestor da Assistência Social em Cajazeiras – 

PB – é importante capacitar as/os servidoras/es públicos para executar as políticas 

para LGBT; abrir cotas para no Programa Bolsa Família para o público LGBT. 

Gustavo respondeu as intervenções: 

- Os kits anti-homofobia serão entregues a partir de dezembro para a 

capacitação de professores com um material desenvolvido a partir de uma pesquisa 

sobre a homofobia nas escolas; o PLC 122 tramita no congresso nacional, o Governo 

tem influência no congresso, mas não pode obrigar os deputados a votarem a favor. 

Tem deputados que por convicção são contrários ao projeto, como também são 

contrários a outras demandas; é necessário construir uma política de acolhimento aos 

jovens que são colocados para fora de casa por se declararem gays. A existência da 

Rede de mães/pais acolhedores, porém, é uma ação ligada às igrejas, e isso precisa 

ser transformado em política pública; o Conselho Nacional LGBT participou da 

construção do PPA do governo federal; a campanha de enfrentamento à homofobia do 

Governo Federal será veiculada na rede Globo porque foi a emissora que se propôs a 

fazer gratuitamente para SDH. Também será realizada via internet; a partir do 

próximo ano a campanha será institucional e paga pelo Governo; a SDH tem 

promovido capacitações, sobretudo, nas áreas de segurança pública e educação e a 

próxima capacitação será para servidores da saúde; Programas sociais: o MDS já 

informou que estão sendo aceitos casais homoafetivos. Caso isso não aconteça, 

precisamos do controle social para que sejam feitas as devidas correções. 
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Propostas 

 

GRUPO DE TRABALHO 01 - TRABALHO, GERAÇÃO DE RENDA, PREVIDÊNCIA SOCIAL E 

MEIO AMBIENTE: 

1. Divulgar e orientar a inscrição da/o parceira/o homoafetiva/o como 

dependente no Regime Geral da Previdência Social. 

2. Fomentar um banco de dados sobre a situação e realidade dos LGBT no 

mercado de trabalho formal e informal. 

3. Realizar campanhas de divulgação das garantias dos direitos que a 

Previdência Social prevê com base na Lei N.º 8.213/91, à/ao companheira/o da/o 

assegurada/o e suas/seus dependentes, como pensão por óbito e auxílio reclusão. 

4. Criar linhas de créditos nas três esferas de governo.  

5. Criar e implementar uma Política de Qualificação Profissional para a 

população LGBT (Plano Nacional de Trabalho e Qualificação - PLANTEQ/ PLANSEQ 

NACIONAL). 

6. Fomentar a criação de cooperativas, dentro dos princípios cooperativistas 

para LGBT.  

7. Criar linhas de financiamento pelos bancos públicos e privados para 

produção do empreendedorismo para a comunidade LGBT. 

 

GRUPO DE TRABALHO 02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE À MISÉRIA E 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 

1. Garantir ao companheira/o o direito de transferência de contrato de 

aluguel, habitação, lotes de terra, urbanos e rurais, e bens conquistados na união 

estável e no casamento civil. 

2. Incluir nas políticas e programas sociais em particular, de habitação e 

segurança alimentar e nutricional a inserção da categoria de orientação sexual, 
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étnicorracial, gênero, identidade de gênero e geracional para a erradicação da 

vulnerabilidade social da população LGBT  

3. Garantir que as agências de financiamento de habitação atuem sobre as 

necessidades das pessoas que enfrentam a falta de moradia em decorrência de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero. 

4. Promover e apoiar encontros, debates, oficinas de formação que envolvam 

LGBT nas questões do cotidiano que levem à superação dos referenciais tradicionais 

que reforçam as desigualdades sociais e de gênero na sociedade, buscando produzir 

uma nova cultura, onde prevaleça a igualdade por orientação sexual e identidade de 

gênero.  

5. Sensibilizar gestoras/es e a sociedade civil para a necessidade de construção 

de uma rede de proteção social para a/o adolescente e jovem LGBT, primando pelo 

direito à convivência familiar, à sexualidade e saúde reprodutiva, à inserção escolar e 

ao direito ao culto religioso.  

6. Criar e implementar mecanismos legais de prevenção e proteção do 

adolescente e jovem LGBT, urbano e rural, contra toda forma de violência e 

exploração sexual.  

7. Garantir que o poder público promova capacitação/formação para 

conselheiras/os de Direitos e Tutelares, lideranças LGBT e o Ministério Público para 

diagnosticar e denunciar abusos praticados contra adolescentes e Jovens LGBT.  

8. Garantir a transversalidade dos temas identidade de gênero e orientação 

sexual na construção de todas as políticas públicas voltadas para as crianças, 

adolescentes e jovens urbanos e rurais.  

9. Garantir a inserção de representantes da população LGBT nos Conselhos de 

Direitos e de Gestão em Políticas Públicas. 

10. Estimular a sociedade civil e poder público a formar redes de proteção à 

pessoa idosa e de pessoas com deficiência LGBT, urbano e rural, quando os vínculos 

familiares e institucionais forem comprometidos devido à velhice.   

11. Incluir a categoria de orientação sexual e identidade de gênero nas ações 

da Política Nacional da Pessoa Idosa. 
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12. Fomentar articulação entre setores governamentais e sociedade civil para a 

efetivação e avanço das políticas setoriais, benefícios, serviços e programas que 

compõem as políticas de saúde, assistência social, educação, lazer, cultura, direitos 

humanos, previdência social, que integram a RENADI. 

13. Identificar através de pesquisas o Índice de Desenvolvimento Humano da 

população LGBT. A fim de obter diagnósticos que respaldem a construção de políticas 

públicas. 

14. Criar instrumentos para o monitoramento e implementação de políticas 

públicas voltadas à população negra, comunidades e povos tradicionais e pessoas com 

deficiências dando o recorte de orientação sexual e identidade de gênero.  

15. Garantir o recorte da orientação sexual e identidade de gênero nas 

políticas voltadas à pessoa com deficiência. 

16. Capacitar conselheiras/os, gestoras/es, trabalhadoras/es e sociedade civil, 

urbano e rural, para o direito à sexualidade da pessoa com deficiência, combatendo 

toda forma de exploração e abuso sexual que possam decorrer de sua vulnerabilidade 

social. 

17. Garantir a participação dos segmentos LGBT nas instâncias dos conselhos e 

conferências de saúde, para interferir na formulação de políticas públicas e atuar no 

controle social do SUS.  

18. Realizar formação para que os/as profissionais da Assistência, Saúde e 

Previdência Social possam realizar intervenção contra o preconceito e a discriminação 

e para discussão da diversidade sexual junto às famílias urbanas e rurais de LGBT. 

19. Assegurar o recorte étnicorracial, de orientação sexual, identidade de 

gênero e a compreensão dos arranjos familiares LGBT nos programas de 

Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza. 

20. Garantir o acesso e otimizar os serviços das  Instituições de acolhimento, de 

caráter permanente e provisório, para a população LGBT em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

21. Garantir o cumprimento do princípio do Estado laico com vistas ao 

enfrentamento do fundamentalismo religioso nos espaços públicos. 
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22. Garantir editais públicos nas três esferas de governo, para seleção de 

projetos da sociedade civil organizada que fortaleçam ações de combate À homofobia 

e promovam a cidadania LGBT. 

24. Garantir através do Plano Nacional dos Direitos Humanos e cidadania LGBT, 

recursos para capacitações de ativistas do movimento LGBT com vistas ao seu 

fortalecimento. 

 

GRUPO DE TRABALHO 03 - SISTEMA DE JUSTIÇA, SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE 

À VIOLÊNCIA: 

1. Proibir a execução de ações judiciais de despejo que não estejam de acordo 

com as normas internacionais de direitos humanos, assegurando medidas legais, 

adequadas e eficazes, ou outros recursos jurídicos apropriados para proteger pessoas 

LGBT, pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras patologias, vítimas de despejo por 

orientação sexual e identidade de gênero, étnicorracial, convicção religiosa, 

deficiências e/ou status conjugal e familiar. 

2. Ampliar a inserção da temática LGBT em todos os cursos de Direitos 

Humanos voltados à formação, capacitação e atualização das/os profissionais de 

segurança pública e justiça, através de encontros, seminários, oficinas e confecção de 

material didático-pedagógico, garantindo dotação orçamentária para implementação 

dessas ações. 

3. Elaborar e consolidar pesquisas, informações e estatísticas, com recorte da 

comunidade LGBT e especificidades quanto aos tipos de crimes de homofobia 

praticados, no âmbito do Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e 

Justiça Criminal. 

4. Firmar convênios com organizações LGBT para desenvolver trabalho nas 

academias, escolas e centros de formação de policiais, bombeiros e guardas 

municipais, escolas de magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da 

advocacia, dentre outras, com o objetivo de promover o diálogo entre os setores e 

sensibilizar as/os profissionais de segurança e justiça para as demandas dessa 

população.  
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5. Criar e potencializar mecanismos de acolhimento e orientação à população 

LGBT vítima de crimes ou violências, efetivando redes de atendimentos de centros de 

referência LGBT, casa abrigo LGBT e instrumentos de denúncias como ouvidorias, 

disque-denúncia e serviços de busca ativa quando necessário, sob acompanhamento 

de equipe multidisciplinar.  

6. Monitorar, através da Comissão Nacional de Direitos Humanos e do Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT, todos os 

Acordos, Convenções e Protocolos Internacionais de eliminação da discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero. 

7. Criar e implementar mecanismos que reconheçam e respeitem a orientação 

sexual e a identidade de gênero das pessoas travestis e transexuais e das pessoas 

vivendo com HIV/AIDS, que combatam o tratamento desumano degradante, no 

sistema penintenciário, assegurando o direito à visita íntima aos casais do mesmo 

sexo. 

8. Assegurar a/ao parceira/o LGBT que tenha companheiro/a em situação de 

recolhimento em unidade prisional, o direito ao auxílio-reclusão.  

9. Criar, implementar e executar em delegacias especializadas contra crimes 

homofóbicos, serviços especializados para monitorar, advertir, investigar todos os 

tipos de discriminação contra a população LGBT veiculados em todas as mídias na 

Internet, e nas telefonias moveis e fixas.  

10. Criar, implementar e executar mecanismos que assegurem a não-

discriminação e o pleno desenvolvimento da carreira dos profissionais de segurança 

LGBT.  

11. Incentivar que profissionais de segurança LGBT e aliadas/os garantam a 

segurança em áreas de freqüência LGBT, sobretudo nas quais há grande incidência de 

discriminação e violência em decorrência de orientação sexual e identidade de 

gênero.  

12. Incluir “os quesitos” orientação sexual, identidade de gênero e identidade 

étnicorracial nas ações do Plano Nacional de Segurança Pública e demais planos 

nacionais de governo. 
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13. Promover ações voltadas para a segurança pública da juventude negra 

LGBT. 

14. Capacitar gestores e profissionais de direito e agentes sociais na área de 

segurança pública com ênfase em etnia, diversidade sexual e direitos humanos. 

15. Promover o reconhecimento legislativo de casamento civil entre pessoas do 

mesmo sexo. 

16. Garantir legalmente a travestis e transexuais o direito à mudança de 

prenome no registro civil. 

17. Primar por abordagens pluralistas que reconheçam e afirmem a 

interrelação e indivisibilidade de todos os aspectos da pessoa humana, inclusive 

aqueles relativos à orientação sexual e identidade de gênero nos espaços de 

pactuação com os demais setores de governo. 

18. Realizar campanhas de combate a lesbofobia, homofobia, bifobia e 

transfobia e formação por meio de mídias diversas, voltadas às/aos profissionais dos 

sistemas de segurança pública e justiça.  

19. Apoiar iniciativas legislativas que tramitam no Congresso Nacional que 

dispõem sobre os direitos da comunidade LGBT, notadamente o PLC 122/06 e o 

Estatuto da Diversidade Sexual, proposto pelo Conselho Federal da OAB, assegurando 

a laicidade do Estado. 

20. Criar uma agenda conjunta entre o movimento LGBT e o Legislativo, 

através das Frentes Parlamentares pela Cidadania LGBT, fortalecendo a interlocução 

com o Judiciário e o Ministério Público.  

21. Garantir o reconhecimento do direito à adoção por casais e/ou pessoas 

LGBT. 

22. Assegurar a visitação, guarda provisória ou compartilhada das/os filhas/os 

após dissolução de sociedade de fato de pessoas LGBT. 

23. Qualificar gestoras/es, profissionais do direito e agentes sociais na área de 

segurança pública com ênfase em etnia, convicção religiosa, diversidade sexual e 

direitos humanos. 
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24. Produzir e veicular campanhas específicas com linguagem didática 

explicando o significado de lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual e seus 

direitos, incluindo como a população pode recorrer em caso de violação dos seus 

direitos e cidadania.  

25. Criar e fortalecer a rede de proteção contra a violência a população LGBT. 

26. Assegurar o direito da comunidade LGBT ao ingresso e permanência nas 

forças de segurança (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Civil, Militar, Federal, 

Rodoviária e Ferroviária Federais, Bombeiro Militar, Agentes Penitenciários, Guarda 

Municipal entre outros). 

 

GRUPO DE TRABALHO 04 - CULTURA, TURISMO, ESPORTE E COMUNICAÇÃO SOCIA: 

1. Garantir a efetivação das políticas públicas focadas na utilização dos meios 

de comunicação de massa como instrumentos de promoção da cidadania LGBT. 

2. Promover, de maneira sistemática, a divulgação de direitos já conquistados 

para o segmento através de campanhas públicas de comunicação.  

3. Estabelecer política de divulgação de questões relativas ao segmento LGBT 

em órgãos governamentais com intuito de combate a homofobia, incluindo os três 

poderes e os diferentes níveis de governo. 

4. Criar mecanismos de fomento e ações que divulguem informação para o 

segmento LGBT. 

5. Criar grupo de trabalho Comunicação e Diversidade Sexual, com o objetivo 

de e avaliar os meios de comunicação no país em relação ao tratamento dado aos 

LGBT.  

6. Intensificar, através das campanhas institucionais do governo federal, o 

reconhecimento da diversidade sexual, identidade de gênero e étnicorracial 

(afrodescendentes, indígenas, ciganos e quilombolas). 

7. Capacitar os grupos LGBT para elaboração e gestão de projetos culturais e 

captação de recursos junto às Leis de Incentivo Cultural.  

8. Garantir a política cultural LGBT junto ao Ministério da Cultura.  
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9. Apoiar eventos culturais com foco nas questões LGBT que promovam a 

cultura contra homofobia.  

10. Promover campanhas educativas que difundam a diversidade cultural LGBT.  

11. Garantir a criação e manutenção de centros culturais, museus, centros de 

documentação e referência da cultura LGBT, que preservem a memória material e 

imaterial LGBT em vários suportes e mídias, criação de site e promover a circulação 

destes acervos em exposições itinerantes.  

12. Apoiar a publicação de livros e a gravação e edição de CDs e DVDs para dar 

visibilidade e sustentabilidade a projetos de organizações LGBT.  

13. Criar um selo que identifique e estimule as empresas públicas e privadas 

que apóiam as Paradas e outras manifestações culturais LGBT.  

14. Incentivo à produção cultural, como livros, teatro, audiovisual e eventos 

ligados a população LGBT com recorte geracional, étnicorracial, e equidade de gênero 

– principalmente de dança, música e outros que falem a língua do jovem.  

15. Estimular e capacitar ONGs que trabalham com a população de 

adolescentes e jovens LGBT a investir na área cultural.  

16. Monitorar, reclassificar e multar a veiculação de programas de rádios e TV, 

nos canais de concessão pública, que firam os princípios de Direitos Humanos, ao 

fazer qualquer apologia ao racismo, ao machismo e a homofobia.  

17. Garantir através de edital para as Paradas do Orgulho LGBT e do calendário 

de datas comemorativas (visibilidade lésbica, trans, gays, negras/os, pessoas com 

deficiência  etc), garantir recursos no âmbito do MINC, para ações e atividades 

voltadas ao público LGBT.   

18. Garantir a participação em eventos e feiras nacionais e internacionais do 

segmento, objetivando a divulgação das belezas naturais, as expressões culturais e 

turísticas como forma de incrementar a receita econômica e a inclusão social do 

turismo LGBT Friend.  

19. Promover produtos e destinos LGBT nos mercados prioritários da EMBRATUR 

no exterior.  
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20. Promover campanhas e seminários de sensibilização para os funcionários 

das empresas do TRADE turístico (seminários volantes), para o respeito a população 

LGBT.  

21. Criar Conselho LGBT, consultivo, propositivo e deliberativo, com o objetivo 

de monitorar e avaliar os meios de comunicação e todas as políticas púbicas em 

âmbito municipal e estadual.  

22. Garantir que o governo não destine verbas públicas para programas, em 

todas as mídias com conteúdos que promovam e/ou banalizem a violência contra a 

população LGBT e desrespeitem os direitos humanos.  

23. Incluir nos programas de ação cultural, educativa e social, grupos de 

artistas, mídias, ou atividades que contribuam para a promoção do respeito e do 

reconhecimento da diversidade de orientação sexual e identidade de gênero. 

 

GRUPO DE TRABALHO 05 – EDUCAÇÃO: 

1. Criar, propor e adotar medidas legislativas, administrativas, organizacionais 

(campanhas educativas e programas) para garantir o acesso, a permanência e a 

atenção igualitária à educação e tratamento não diferenciado dos estudantes, 

funcionários e professores no sistema educacional, sem discriminação por motivo de 

orientação sexual, identidade de gênero, étnicorracial, classe social, credo, 

geracional e pessoa com deficiência. 

2. Produzir indicadores de desempenho do alunado a partir dos vieses de 

sexo/gênero/raça/etnia, com vistas a minimizar a realidade de 

evasão/abandono/reprovação da população LGBT. 

3. Apoiar entidades sociais que desenvolvam ações culturais e educativas para 

a população LGBT, em especial nas comunidades de baixa renda, priorizando as de 

inclusão social e qualificação profissional e que respeitem a livre orientação sexual e 

identidade de gênero e pessoas com deficiência. 

4. Garantir a estudantes e profissionais da educação, travestis e transexuais, o 

reconhecimento e direito de terem seus nomes sociais nos documentos oficiais das 
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instituições de ensino e de usufruírem das estruturas dos espaços escolares, em 

igualdade de condições, e em conformidade com suas identidades de gênero. 

5. Orientar para que no processo de avaliação e escolha dos livros didáticos, os 

professores/as observem o uso da linguagem não machista, não sexista, não 

lesbofóbica, transfóbica, homofóbica e bifóbica, e não racista, bem como, a 

contemplação dos novos arranjos familiares. 

6. Criar estratégias de sensibilização das famílias, da comunidade escolar e de 

toda a rede de proteção, para os novos arranjos familiares, de maneira a favorecer a 

construção de uma educação pautada nos direitos humanos. 

7. Inserir no currículo escolar conteúdos positivos acerca das questões de 

diversidade/diferença, de igualdade/equidade, com destaque para as questões de 

gênero/raça/etnia, em interface com idade/geração e deficiências, de diversidade 

sexual, nos diferentes segmentos escolares e contextos educacionais. 

8. Propor programas e projetos de qualificação profissional para a população 

LGBT. 

9. Formalizar parcerias e convênios com as universidades para oferecer cursos 

sobre “gênero e diversidade sexual na escola” para professores/as, gestores/as e 

profissionais que atuam nas diferentes áreas da gestão pública, estabelecendo 

critérios para seleção de grupos/núcleos de estudo/pesquisa, que tenham 

comprovada atuação na defesa dos direitos da população LGBT. 

10. Criar mecanismos de monitoramento, através dos conselhos de Educação, 

visando garantir que as/os professoras/es trabalhem as questões relativas aos LGBT, 

articulando os conteúdos programáticos com os assuntos relativos ao respeito dos DH 

desta população. 

11. Adquirir e produzir recursos didáticos, para-didáticos e materiais 

específicos para a formação de profissionais da educação para a promoção da 

diversidade de orientação sexual e identidade de gênero com linguagens e tecnologias 

(Braile e LIBRAS) que contemplem as necessidades das pessoas com deficiências. 

12. Criar instrumentos de monitoramento, com vistas a premiar escolas que 

tenham atitudes e práticas positivas com relação à diversidade de orientação sexual e 
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de identidade de gênero, a fim de contribuir para a qualificação de políticas 

educacionais voltadas para a superação do preconceito, da discriminação e da 

violência sexista e lesbofóbica, transfóbica, homofóbica e bifóbica. 

13. Divulgar e implementar os marcos legais da educação e medidas protetivas 

e  outros marcos legais relativos aos direitos da população negra, LGBT, mulheres, 

indígenas, pessoas com deficiências. 

14. Implementar programas na área de educação, em uma ação conjunta dos 

três níveis de governo, nos moldes do Programa “Escola sem Homofobia”, visando 

qualificar as/os trabalhadores em educação com o fim de garantir o acesso e a 

permanência da população LGBT e o enfrentamento as violências lesbo, homo e 

transfóbicas. 

 

GRUPO DE TRABALHO 06 – SAÚDE: 

1. Desenvolver campanhas de prevenção as DST/AIDS com linguagens 

específicas para adolescentes e jovens, estimulando o exercício responsável da 

sexualidade.  

2. Garantir que a Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 

contemple ações específicas na perspectiva da orientação sexual e da identidade de 

gênero. 

3. Incluir na Política de Atenção à Saúde da População Negra o segmento LGBT 

dando ênfase às mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais negras. 

4. Garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, considerando os 

recortes de raça/etnia, geracional, orientação sexual e identidade de gênero.  

5. Garantir orçamento (LDO/PPA/LOA) para a capacitação das/os profissionais 

de saúde para acolhimento e atendimento humanizado da população LGBT nos 

serviços de saúde. 

6. Garantir recursos financeiros e técnicos para que os grupos organizados da 

sociedade civil LGBT (ONG/OSC) possam desenvolver programas de formação junto à 

população LGBT sobre temas de saúde e Direitos Humanos.  
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7. Promover Atenção Integral à Saúde Mental da população LGBT, em todas as 

faixas etárias, considerando a prevenção e o tratamento dos agravos causados pelo 

consumo abusivo de álcool e de outras substâncias psicoativas. 

8. Sensibilizar e capacitar os/as profissionais de saúde com ênfase em 

orientação sexual e identidade de gênero da população LGBT em todos os níveis da 

rede de atenção a saúde, para um atendimento humanizado à população LGBT de 

forma ética, garantindo-lhes a resolutividade nas suas demandas de saúde. 

9. Fomentar a realização de pesquisas e estudos para produção de protocolos e 

diretrizes a respeito da hormonoterapia, implante de próteses de silicone e retirada 

de silicone industrial para travestis e transexuais.  

10. Garantir procedimentos de hormonoterapia, implante de prótese de 

silicone, retiradas de silicone industrial, cirurgia de redesignação sexual, bem como, 

acompanhamento de equipe multidisciplinar da rede para travestis, transexuais e 

intersexuais.  

11. Incentivar e sensibilizar profissionais de saúde para a orientação às 

mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais da necessidade dos exames preventivos de 

Papanicolau, câncer de mama e de colo do útero.  

12. Orientar e incentivar através de campanhas de promoção da saúde integral 

da população LGBT.  

13. Garantir o nome social das pessoas “trans” nos prontuários de atendimento, 

no cartão SUS e ficha de ESF dos serviços de saúde.  

14. Incluir os quesitos étnicorraciais, orientação sexual e identidade de gênero 

nos formulários e sistemas de informação do SUS. 

15. Reforçar a vigilância mais efetiva quanto à proibição da testagem HIV em 

concursos públicos (ver legislação vigente) e em testes de admissão e periódicos. 

16. Garantir a atualização da Portaria da ANVISA que permite a doação de 

sangue pela população LGBT. 

17. Promover campanhas para a população LGBT sobre a necessidade de 

imunização para hepatites, HPV, entre outras.  
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18. Garantir o recorte de orientação sexual e identidade de gênero na atenção 

psicossocial domiciliar ao/à idoso/a LGBT. 

19. Elaborar, reproduzir e disponibilizar material educativo orientando pessoas 

trans, sobre os procedimentos e riscos do processo de cirurgia de redesignação sexual.  

20. Desenvolver campanhas de aconselhamento e redução de danos à 

população LGBT relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas.  

21. Implementar as ações do Programa de Saúde nas Escolas (PSE), através da 

utilização do material didático pedagógico do guia de formação entre pares produzido 

e disponibilizado pelo MEC, (Programa SPE) com recorte de orientação sexual e 

identidade de gênero da população LGBT, executado em parceria com Movimento 

LGBT.   

22. Qualificar a atenção do planejamento reprodutivo considerando a 

diversidade de configuração da família. 

23. Garantir o acesso às terapias de reprodução assistida pelo SUS à população 

LGBT. 

24. Garantir apoio técnico e institucional aos movimentos sociais LGBT 

extensivos às comunidades tradicionais, para o fortalecimento da consciência do 

direito à saúde e em defesa do SUS. 

25. Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do SUS, todas as 

configurações familiares, com base no combate à heteronormatividade. 

26. Garantir acesso universal e integral no âmbito do SUS, assistência 

ginecológica as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais em todas as fases de vida. 

27. Promover a humanização da atenção à saúde da população LGBT em 

sistema prisional. 

28. Garantir o caráter público e estatal do SUS, considerando os seus princípios 

e diretrizes, não permitindo nenhuma forma de terceirização e privatização de 

gestão. 

29. Garantir a gestão pública e estatal dos hospitais universitários e sua 

vinculação ao SUS e às Universidades Públicas. 
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Avanços e desafios 

 

Na Paraíba, no âmbito estadual, podem-se registrar avanços importantes no 

executivo e no legislativo em relação à população LGBT: 

 Lei N.º 7.309/03, que proíbe qualquer forma de discriminação às pessoas 

com base na sua orientação sexual nos espaços públicos e privados, 

regulamentada pelo Decreto N.º 27.604, de 19 de Setembro de 2006; 

 Lei N.º 8.351/07, que altera o dispositivo da Lei Previdenciária doEstado 

da Paraíba. Dispõe que casais do mesmo sexo, que comprovem a união 

estável, possam ser reconhecidos para os fins dos direitos 

previdenciários; 

 Lei N.º 9.025/09, que institui o dia 28 de Junho como o Dia Estadual de 

combate à Lesbofobia, Homofobia e Transfobia; 

 Lei N.º 9.318/10, que autoriza o Poder Executivo a instituir, no Estado 

da Paraíba, o Programa “Paraíba sem Homofobia” e dá outras 

providências; 

 Criação da Delegacia Especializada em Crimes Homofóbicos (2009); 

 Criação da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana 

(2011) com a Gerência Executiva de Direitos Sexuais e LGBT;  

 Implantação do Centro de Referência dos Direitos de LGBT e Combate à 

Homofobia da Paraíba – ESPAÇO LGBT (2011); 

 Decreto N.º 32.159/2001, que dispõe sobre o tratamento nominal e a 

inclusão e uso do nome social de travestis e transexuais nos registros 

estaduais relativos a serviços públicos prestados no âmbito do poder 

executivo estadual e dá providências correlatas; 

No entanto, a Paraíba é o 4º Estado do Nordeste em número de assassinatos de 

homossexuais, segundo pesquisa do Grupo Gay da Bahia (GGB), divulgada no primeiro 

semestre desse ano. A intolerância e o preconceito produzem reações como violência, 
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discriminação, humilhação, chacota, gerando processos de invisibilidade, exclusão 

social, segregação, altos índices de depressão e suicídio entre gays, lésbicas, travestis 

e transexuais. 

Os dados que existem sobre os assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais são de levantamentos realizados pelo movimento social - 

Grupo Gay da Bahia (GGB) e MEL, de casos veiculados na mídia (impressa e digital). A 

razão de não existir dados oficiais é que os sistemas de informações (delegacias; 

hospitais; polícia científica, etc.) não contemplam a identificação por orientação 

sexual e identidade de gênero, significando a sub-notificação dos crimes e outras 

violências de caráter lesbo-homo-transfóbicos. Talvez, um dos maiores desafios seja 

construir um banco de dados oficial sobre os crimes homofóbicos no estado. 

Análise feita por década de 1999 a 2011, demonstra que os números 

quadruplicaram, representando 17% entre 1990 e 1999; 63% de 2000 a 2009 e 20% de 

2010 a agosto de 2011. Morreram mais gays (64%), seguidos de travestis (22%); o maior 

número de mortes é entre 16 e 49 anos. Em relação à profissão, a maioria dos 

assassinatos (55%) é de profissionais do sexo (em situação de grave risco social) ou 

cabeleireiros/as, geralmente identificados/as como travestis/transexuais ou gays 

afeminados, em condição de maior exposição de sua orientação sexual e identidade 

de gênero; associando a condição de pobreza.  As formas de assassinato são brutais, 

algumas com requintes de crueldade, com tiros, facadas, estrangulamento, pedradas, 

degolamento, mutilação de órgãos sexuais e violência sexual. E os acusados são 

desconhecidos em grande maioria das notícias veiculadas 

Objetivos previstos para a política LGBT no estado da Paraíba: 

 Promover ações de enfrentamento aos crimes lesbo-homo-transfóbicos; 

 Elaborar e implementar o Plano Estadual de Políticas LGBT; 

 Promover atendimento psicossocial, jurídico, assessoria pedagógica e 

ações de cidadania para garantia e defesa dos direitos de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais e enfrentamento à lesbo-homo-

transfobia; 
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 Promover ações de cidadania para a população LGBT nas diversas áreas 

de governo, como saúde, educação, assistência social e previdência, 

trabalho, emprego, renda, segurança pública, moradia, cultura, 

comunicação, turismo e acesso a equipamentos sociais; 

 Promover ações culturais que colaborem para a mudança de 

mentalidades e respeito à diversidade sexual e promovam a visibilidade 

dos indivíduos e grupos LGBT;   

 Realizar ações sócio-educativas e produção de materiais formativos e 

informativos que promovam o respeito à diversidade sexual, à cidadania 

da população LGBT e o enfrentamento à lesbo-homo-transfobia; 

 Estabelecer elos com a população LGBT, fortalecendo as organizações da 

sociedade civil e os movimentos sociais organizados; 

 Promover a interiorização da política e fomentar a implementação de 

políticas públicas para a cidadania LGBT no âmbito dos municípios 

paraibanos;  

 Levantar dados qualificados que apresentem a real dimensão da homo-

trans-lesbofobia, identificando sub-notificações; 

 Garantir a alocação e execução de recursos nos Planos Plurianuais, Leis 

de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para a 

implementação de políticas públicas para população LGBT de forma 

específica. 

Para que possam ser alcançados tais objetivos, as ações devem ser realizadas 

de forma intersetorial entre as instâncias de governo, promovendo o diálogo com a 

população através da sociedade civil organizada. A existência de mecanismo de 

governo próprio para executar as políticas de promoção da cidadania LGBT colabora 

para evitar a dispersão e pulverização das ações de governo, garantindo seu foco e 

execução. Os mecanismos de gestão de políticas para população LGBT vieram atender 

o processo histórico de luta e a organização política e social de LGBT que trouxeram a 

demanda por políticas públicas de promoção da cidadania LGBT.  
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Delegação da Paraíba 

 

Foram eleitas/os 16 (dezesseis) delegadas/os para representar a Paraíba na II 

Conferência Nacional LGBT, que acontecerá em Brasília – DF, de 15 a 18 de dezembro 

de 2011, sendo 10 (dez) delegadas/os da sociedade civil e 06 delegadas/os do poder 

público – 03 (três) do poder público municipal e 03 (três) do poder público estadual. 

Dentre as/os delegadas/os da sociedade civil, seis são de identidade de gênero 

feminina – 01 (uma) lésbica, 02 (duas) bissexuais e 03 (três) transexuais femininas - e 

quatro de identidade de gênero masculina – 03 (três) gays e 01 (um) transexual 

masculino. 

 


