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A II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT - da Paraíba será realizada no
município de João Pessoa, no período de 10 a 12 de novembro de 2011. A programação
terá início com a abertura oficial, às 19 horas do dia 10, no auditório do Hotel Tambaú,
e seguirá nos dias 11 e 12 na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba – ESPEP,
sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana –
SEMDH.

OBJETIVOS DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL LGBT DA PARAÍBA

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.
Sobre as Comissões

Para a organização das atividades da II Conferência Estadual LGBT foi instituída uma
Comissão Organizadora Estadual, paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil,
composta
por
14
(quatorze)
membros.

Representação Sociedade Civil
Ação pelo Respeito e Cidadania da Diversidade Sexual - ARCIDS

Ednaldo da Costa Braz

Associação das Travestis da Paraíba – ASTRAPA

Malu Morenah

Associação de Homossexuais de Campina Grande – AHCG

Rodrigo Firmino

Grupo de Ação pela Vida – GAPEV

Hamilton Ramos da Silva

Grupo de Mulheres Maria Quitéria – GMMQ

Adneuse Targino

Movimento do Espírito Lilás – MEL

Luciano Bezerra Vieira

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/PB - Comissão da Diversidade Sexual e
Direito Homoafetivo

José Baptista de Mello Neto

Representação Poder Público
Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana – SEMDH

Gilberta Santos Soares

Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana – SEMDH

Roberta Rocha Schultz

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano – SEDH

Mayara Martins

Secretaria de Estado da Educação – SEE

Maria Gudmar dos Santos

Secretaria de Estado da Saúde – SES

Jaine Ferreira de Araújo

Secretaria de Estado de Cultura – SECULT

Maria Marques

Universidade Federal da Paraíba – UFPB/ Núcleo de Cidadania e Direitos
Humanos

Michelle Barbosa Agnoleti

A Comissão Organizadora Estadual já realizou cinco reuniões onde foram discutidas e
encaminhadas as primeiras determinações para a realização da II Conferência. O
Decreto de convocação já foi assinado pelo governador e junto com o Regimento
publicado pelo Governo do Estado, ambos estarão disponíveis no site do Governo do
Estado
em
breve.
Quatro subcomissões foram constituídas para apoiar os trabalhos: Subcomissão
Temática, de Metodologia e Relatoria; Subcomissão de Comunicação; Subcomissão de
Mobilização e Articulação e Subcomissão de Infra-estrutura. As subcomissões já estão
se reunindo e avançando no processo de organização da Conferência.

BALANÇO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS LGBT NA PARAÍBA

II Conferência LGBT de JOÃO PESSOA, dias 12, 13 e 14 de Setembro

Participantes

171 participantes credenciadas/os

Tema

Por uma João Pessoa livre da pobreza e da discriminação: promovendo a cidadania LGBT

Grupos Temáticos

1) Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos; 2) Saúde; 3) Educação; 4) Comunicação,
Cultura e Mídia; 5) Trabalho, Emprego e Previdência Social; 6) Direitos e Programas Sociais

Algumas Propostas

- Promover campanhas informativas sobre a necessidade de realizar exames de prevenção ao
câncer de mama e colo de útero em mulheres lésbicas e bissexuais para as mulheres e equipes
de saúde da família;
- Fomentar a realização de pesquisas, protocolos e diretrizes a respeito da hormonioterapia,
implante de próteses de silicone e retirada de silicone industrial, além de assistência
endocrinológica integral para travestis e transexuais;
- Criar um selo de incentivo para as empresas que apoiam as Paradas e outras manifestações
culturais LGBT;
- Levantamento sobre mercado de trabalho e emprego da população LGBT em para promover
a sua inserção no mercado;
- Fortalecer a orientação jurídica para LGBT em órgãos de assessoria, consultoria e assistência
jurídica e judicial, tais como: advocacia de ofício, defensoria pública, CREAS e outros centros
de referência.

I

Conferência

LGBT

de

GUARABIRA,

dia

16

de

Participantes

85 participantes cadastrados/as

Tema

Por uma Guarabira livre da pobreza e da discriminação: promovendo a cidadania LGBT

Grupos Temáticos

1) Justiça, segurança e Direitos Humanos de LGBT; 2) Educação inclusiva e cultura; 3)
Trabalho, emprego e previdência social; 4) Saúde, direitos sexuais e reprodutivos

Algumas propostas

- Criação de uma Coordenadoria dos Assuntos LGBT, vinculada a Secretaria Municipal de
Sapude que atue de forma intersetorial;
- Criação de um Centro de Referência em DH para LGBT, com atendimento psicossocial e
jurídico;
- Criação do Conselho Municipal para Cidadania LGBT;
- Inserir a temática LGBT na formação dos/as trabalhadores/as da saúde e da educação
- Garantir o nome social para travestis em todos os serviços do município
- Garantir recursos na Sec. de cultura para ações voltadas para LGBT

setembro

II Conferência LGBT de CAMPINA GRANDE , dias 16, e 17 de Setembro

Participantes

45 participantes credenciadas/os

Tema

Por um país livre da pobreza e da discriminação: promovendo a cidadania LGBT

Grupos Temáticos

1) Vulnerabilidade LGBT: círculo vicioso de discriminação de estereótipos e classes sociais;
2) Desconhecimento de direitos civis e jurídicos de homoafetivos; 3) Ações sociais e políticas
públicas disponíveis pelas instâncias governamentais: até que ponto atendem as expectativas?;
4) A família na pós-modernidade

Algumas propostas

- Implantar o Conselho Municipal de Defesas dos Direitos de LGBT;
- Criar uma assessoria de políticas públicas para LGBT, com orçamento próprio, ligada à
Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Criar um centro de Referência de Direitos de LGBT;
- Incluir nos eventos de potencial turístico do município, atividades para a sensibilização da
população na perspectiva da mudança da mentalidade, respeito aos LGBT, promoção da
visibilidade dos direitos e cidadania dessa população e no combate à homofobia.

II

Conferência

LGBT

de

CAJAZEIRAS,

dias

16,

e

17

de

Setembro

Participantes

96 participantes credenciados/as

Tema

Por um município livre da pobreza e da discriminação: promovendo a cidadania LGBT

Grupos Temáticos

1) Acesso e acolhimento da população LGBT às políticas públicas: saúde e educação; 2)
Geração de emprego, renda e inclusão social à população LGBT; 3) Assistência social e
inclusão social – construindo uma rede intersetorial com vistas à população LGBT; 4)
Fortalecimento do movimento LGBT no município

Algumas propostas

- Criação da Coordenadoria Municipal de Promoção da Cidadania de LGBT;
- Criação de linha de crédito no Empreender CJ para a comunidade LGBT;
- Criação de projeto de Lei para uso do nome social por Travestis e Transexuais (usuários/as e
servidores/as);
- Promover capacitação para a comunidade LGBT
- Criação de cooperativas para LGBT

DIREITOS IGUAIS, NEM MAIS, NEM MENOS!

