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1ª Conferência Estadual LGBT1 
do Paraná - 16-18/05/08

Propostas Aprovadas

1. Organizar redes integradas de atenção à população LGBT em situação de 
violência doméstica, sexual e social, em parceria com os Centros de Referência 
LGBT/SEDH e sociedade civil organizada que apóia a causa LGBT.

2. Apoiar a manutenção de Centros de Referência em direitos humanos que 
contemplem o combate à discriminação e à violência contra o segmento LGBT, 
capazes de instigar a mobilização de ações integradas de instituições governa-
mentais e não-governamentais voltadas para a proposição de políticas públicas 
para desenvolver ações articuladas no âmbito da promoção e da defesa dos 
direitos humanos de LGBT.

3. Intensificar e implementar no serviço público políticas de combate à discri-
minação por orientação sexual e identidade de gênero.

4. Apoiar a aprovação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 122/2006 que cri-
minaliza várias formas de discriminação, inclusive discriminação por orientação 
sexual e identidade de gênero.

5. Apoiar iniciativas legislativas que tramitam na Assembleia Legislativa do Es-
tado que dispõem sobre os direitos da comunidade LGBT.

1 No dia 08 de Junho de 2008, durante a I Conferência Nacional GLBT, aprovou-se a substituição 
da sigla GLBT por LGBT, para identificar a ação conjunta de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais, no Brasil. Portanto, a sigla foi atualizada no presente documento.

EIXO I
DIREITOS HUMANOS
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6. Criar e executar uma campanha de âmbito estadual envolvendo a sociedade 
civil e o poder público contra a homofobia.

7. Monitorar a veiculação de programas que ferem os princípios de direitos 
humanos e propagam a homofobia, lesbofobia e transfobia nos meios de co-
municação, denunciando-os aos órgãos e entidades competentes.

8. Promover campanhas de educação e conscientização da população em direi-
tos humanos, considerando-se as especificidades relativas à orientação sexual 
e identidade de gênero.

9. Estabelecer e implantar estratégias de sensibilização dos operadores do Di-
reito, assessorias legislativas e gestores de políticas públicas sobre a promoção 
e defesa dos direitos humanos da comunidade LGBT.

10. Criar instrumentos técnicos para diagnosticar e avaliar a situação de vio-
lação aos direitos humanos do segmento LGBT e de testemunhas de crimes 
relacionados à orientação sexual para levantar os tipos de violação, o contexto 
dos crimes, o perfil de seus autores e o nível de vulnerabilidade, de modo a asse-
gurar o encaminhamento das vítimas LGBT a serviços de assistência e proteção 
adequados.

11. Apoiar, fortalecer e desenvolver o Programa Paraná pela Cidadania LGBT 
nas esferas de governo estadual e municipal.

12. Garantir a criação de Coordenadoria Estadual voltada para as questões 
LGBT.
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1. Implementar, fortalecer e ampliar as ações de prevenção e promoção da 
saúde, bem como assistência às DST, HIV e Aids de forma integral e equânime, 
conforme os princípios do Sistema Único, para a comunidade LGBT.

2. Promover a defesa dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos da comu-
nidade LGBT.

3. Reduzir o estigma ao HIV/Aids  e a discriminação em relação à comunidade 
LGBT em situação de vulnerabilidade.

4. Estabelecer parcerias com os setores governamentais, não-governamentais 
e sociedade cientifica para a implementação do Plano Integrado de Enfrenta-
mento à Feminização da Epidemia de Aids e outras DST e do Plano de Enfrenta-
mento da Epidemia de Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis.

5. Proporcionar o acesso aos insumos de prevenção à comunidade LGBT.

6. Realizar capacitações permanentes para Gestores e profissionais da área de 
Saúde relativa às questões de Gênero, Identidade de Gênero, Orientação Sexual, 
Direitos Humanos, Direitos Sexuais e Reprodutivos relacionadas ao segmento 
LGBT, visando reduzir o estigma a esta comunidade, junto aos profissionais da 
área de saúde.

7. Promover/estabelecer políticas de prevenção, promoção e atenção integral à 
saúde da comunidade LGBT.

8. Promover o acesso universal à atenção integral em DST/aids para a comu-
nidade LGBT.

9. Recomendar à Secretaria Estadual da Saúde do Paraná, que, no estabeleci-
mento dos indicadores do Pacto de 2008, referente à Política de Saúde Integral 
do Homem, defina as Diretrizes de Assistência em Urologia e Proctologia para 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.

EIXO II
SAÚDE
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10. Solicitar ao Ministério da Saúde, que retome as discussões para elaborar, 
regulamentar e implantar os Protocolos do Processo Transexualizador no SUS, 
bem como restabelecer discussões junto aos órgãos competentes sobre ques-
tões relacionadas ao nome social, cirurgia de transgenitalização e o acesso uni-
versal e integral às terapias de reprodução assistida para mulheres lésbicas e 
bissexuais em idade reprodutiva, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS.

11. Incentivar a participação dos segmentos LGBT nas instancias dos Conselhos 
de Saúde, para intervir na Formulação de Políticas Publicas e atuar no Controle 
Social do SUS.

12. Estimular as parcerias com a sociedade civil, sociedades cientificas e univer-
sidades, no desenvolvimento de novas estratégias referentes à temática LGBT.
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1. Inserir no currículo da Educação Básica das redes públicas (municipais e es-
tadual) e particulares de ensino, a discussão a respeito do tema sexualidade, 
considerando as questões de gênero e a diversidade sexual - LGBT, numa pers-
pectiva de Direitos Humanos.

2. Planejar e desenvolver ações de formação continuada dos/das profissionais 
da educação das redes públicas (municipais e estadual) e particulares de ensino 
que contemplem as questões de gênero e a diversidade sexual - LGBT, numa 
perspectiva de Direitos Humanos.

3. Produzir material de apoio pedagógico aos professores(as) das redes públicas 
(municipais e estadual) e privadas de educação sobre as questões de gênero e a 
diversidade sexual, numa perspectiva de Direitos Humanos.

4. Produzir material de apoio pedagógico, segundo responsabilidade da rede 
municipal de ensino, para os profissionais da educação municipal.

5. Sugerir títulos de livros que tratem das questões de gênero e diversidade 
sexual, numa perspectiva de Direitos Humanos, para a aquisição através de ór-
gãos mantenedores das Bibliotecas de escolas localizadas em todas as redes de 
ensino.

6. Promover campanhas, através dos (as) gestores (as) de educação, que pro-
porcionem o estímulo ao ingresso, permanência e retomada dos estudos da 
comunidade LGBT nas escolas públicas estaduais, municipais e particulares.

7.  Orientar as comunidades escolares (mãe/pai e alunos) das redes públicas (es-
taduais e municipais) e particulares, através dos (as) gestores (as) de educação, a 
respeitarem a identidade de gênero e o nome social das travestis e transexuais. 

8. Garantir, através dos (as) gestores (as) da educação, o acesso seguro das (os) 
travestis e transexuais, devidamente matriculados (as), aos banheiros das esco-
las públicas (estaduais e municipais) e particulares, respeitando suas respectivas 
identidades de gênero. 

EIXO III
EDUCAÇÃO
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EIXO IV
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

1. Sensibilizar, na formação e nos cursos de capacitação, os policiais civis e mili-
tares, por meio da disciplina de Direitos Humanos, que deve abordar a temática 
LGBT para a não discriminação, enfatizando a consciência ética do respeito à 
diversidade humana, a fim de eliminar o preconceito e o estereótipo deprecia-
tivo relacionado à comunidade LGBT.

2. Os docentes da disciplina de Direitos Humanos devem preencher pré-requi-
sitos estabelecidos na normativa das instituições de formação e capacitação de 
policiais civis e militares.

3. Aplicar a legislação vigente, respeitando os princípios da igualdade, da dig-
nidade da pessoa humana e da não discriminação.

4. Apurar os crimes contra a honra, contra a pessoa, contra a liberdade indivi-
dual, contra os costumes, entre outros, por motivo de preconceito e discrimina-
ção em razão da orientação sexual ou identidade de gênero.

5. Apurar os crimes de discriminação por motivo de orientação sexual e iden-
tidade de gênero, nas esferas públicas e privadas, nos meios de comunicação, 
no trabalho, na escola, no atendimento médico, na saúde, na família e na 
religião.

6. Apurar as infrações penais praticadas por meio da internet, principalmente a 
discriminação pela orientação sexual e identidade de gênero.

7. Identificar os crimes de homicídio e lesões corporais graves ocorridas em ra-
zão da orientação sexual ou identidade de gênero, a fim de serem consolidadas, 
analisadas e monitoradas.

8. Apoiar as organizações da sociedade civil, mediante parceria com órgãos 
governamentais, que realizem projetos e capacitações, inclusive promovendo 
e ministrando cursos e palestras sobre Direitos Humanos, especificamente em 
decorrência da orientação sexual e identidade de gênero.
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9. Coletar dados estatísticos das Organizações da Sociedade Civil sobre o seg-
mento LGBT, para fins de controle e elaboração de planos de ação.

10. Promover a defesa dos Direitos Humanos, reduzindo o estigma e a discrimi-
nação com relação a gênero e identidade de gênero.

11. As (os) travestis e transexuais presas (os) em flagrante ou em decorrência 
de mandados de prisão serão inseridas (os), imediatamente, no sistema peni-
tenciário, pertencente à Secretaria de Justiça, devendo ser mantidas (os) em ala 
separada e respeitadas (os) segundo sua identidade de gênero.
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EIXO V
CULTURA

O reconhecimento e valorização da diversidade cultural estão ligados à busca 
da solidariedade entre os povos, à consciência da unidade do gênero humano 
e no desenvolvimento dos intercâmbios culturais. Os processos de globalização, 
caracterizados por rápida evolução das tecnologias da informação e da comu-
nicação constituem desafios para a diversidade cultural, criando condições e 
ameaças aos diálogos renovados entre culturas, civilizações ou grupos sociais. 
Os artigos da Declaração Universal da Diversidade Cultural são: 1) A diversi-
dade cultural, patrimônio comum da humanidade; 2) Da diversidade cultural 
ao pluralismo cultural (convivência harmoniosa entre pessoas e grupos) como 
resposta política à diversidade; 3) A diversidade cultural, fator de desenvolvi-
mento; 4) Os direitos humanos, garantias da diversidade cultural; 5) Os direitos 
culturais, marco propício da diversidade cultural; 6) Rumo a uma diversidade 
cultural acessível a todos(as); 7) O patrimônio cultural, fonte da criatividade; 8) 
Aos bens e serviços culturais, mercadorias distintas das demais; 9) As políticas 
culturais, catalisadoras da criatividade; 10) Reforçar as capacidades de criação 
e de difusão em escala mundial; 11) Estabelecer parcerias entre o setor político 
e o setor público, o setor privado e a sociedade civil. Além disso, é declarado um 
Plano de Ação para a promoção da diversidade cultural.

1. Criar, no âmbito da SEEC, uma subsecretaria ou coordenadoria da Identi-
dade e da Diversidade Cultural em caráter estratégico na postura do Estado, 
formulando e implementando políticas públicas ativas na Cultura. Promover a 
Cultura tanto do ponto de vista de seus aspectos econômicos, de inclusão social 
e cidadania, bem como da importância da cultura como produção simbólica. 
Apoiar os processos de formulação de políticas culturais e articulação institu-
cional, promovendo o intercâmbio entre as manifestações culturais “locais” e 
“regionais” no Brasil.

2. Incentivar a promoção da Parada da Diversidade LGBT através de editais, 
divulgação e inserção no calendário oficial de eventos do Paraná, promovendo 
o festival Cultural LGBT, mostra de vídeos, espetáculos de teatro, música, dan-
ça, performances e mostra de artes visuais que trabalhem os conteúdos desta 
cultura.
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3. Promover debates com a sociedade no âmbito da cultura sobre a sexualidade 
humana nas suas diversas formas de manifestação.

4. Promover um modelo de cultura onde a pessoa LGBT não seja apresentada 
de forma pejorativa nos meios de comunicação.

5. Promover o Resgate Cultural da memória LGBT, através do fomento de pro-
dutos culturais, como livros, catálogos, peças de teatro, filmes, documentários e 
até a criação de um Museu Cultural da Memória LGBT.

6. Combater a imagem da cultura heteronormativa, onde as pessoas que não 
se enquadram no padrão dominante são “rotuladas” e discriminadas por sua 
orientação sexual e identidade de gênero.

7. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias 
para assegurar oportunidades de participação da vida cultural a todas pessoas, 
independente de sua orientação sexual e identidade de gênero e com pleno 
respeito por essas características.

8. Promover o diálogo e o respeito mútuo entre aqueles e aquelas que ex-
pressam os diversos grupos culturais presentes na sociedade e representan-
tes no Estado, incluindo grupos que têm visões diferentes sobre questões de 
orientação sexual e identidade de gênero, com respeito pelos direitos humanos 
referidos nestes Princípios.
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EIXO VI
COMUNICAÇÃO

1. Fortalecer os sistemas públicos de comunicação estadual e federal e imple-
mentar nas demais localidades uma programação voltada aos interesses deste 
segmento em suas diferentes esferas, garantindo a participação da comunidade 
LGBT na elaboração do conteúdo.

EIXO VII
TURISMO

1. Identificar e fortalecer a entidade representativa do segmento LGBT no Pa-
raná perante as entidades do trade turístico, identificando quais destas desen-
volvem ações especificas para o referido segmento.

2. Criar grupo técnico temático dentro da Câmara de segmentação do Conse-
lho Consultivo do Turismo no Paraná.

3. Levantar os dados sobre serviços turísticos, assim como realizar pesquisas 
sobre o turismo LGBT, com o objetivo de elaborar um guia oficial e materiais de 
divulgação e reportagem voltados a este segmento.

4. Realizar pesquisas de mercado que identifiquem demandas reais e potenciais 
do turismo no âmbito estadual.

5. Estruturar um programa de turismo focado nas atividades da Parada da Di-
versidade LGBT.

6. Qualificar os serviços e equipamentos para atender o segmento LGBT.

7. Estimular a estruturação e comercialização de roteiros para o público LGBT.

8. Apoiar manifestações culturais, como a Parada da Diversidade LGBT, entre 
outras, com temas referentes aos direitos humanos e cidadania desta comuni-
dade em questão.
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1. Realizar pesquisas, através da Secretaria Estadual do Trabalho e órgãos com-
petentes, voltadas ao mercado de trabalho para a comunidade LGBT, respei-
tando suas especificidades, com recortes de identidade de gênero, orientação 
sexual, raça e etnia.

2. Fomentar campanhas, através do Governo do Estado do Paraná, com o obje-
tivo de incentivar a oportunidade do segmento LGBT à inserção no mercado de 
trabalho público e privado, para a conscientização sobre a geração de Trabalho, 
Emprego e Renda.

3. Contemplar e respeitar os recortes de orientação sexual, identidade de gê-
nero, raça e etnia para os programas já existentes no Estado do Paraná, que 
promovem a capacitação, formação e intermediação para posterior inserção de 
mão-de-obra da comunidade LGBT no mercado de trabalho.

4. Promover cursos, seminários e workshops, através do Governo do Estado do 
Paraná e Secretarias Estaduais e Municipais, envolvendo a temática LGBT, com 
o objetivo de informar e sensibilizar a sociedade, bem como enfatizar as classes 
dos Empregadores, Servidores Públicos e Centrais Sindicais.

5. Criar Programas de Geração de Renda, por meio do Governo do Estado do 
Paraná, voltados à comunidade LGBT.

EIXO VIII
TRABALHO E EMPREGO

EIXO IX
PREVIDENCIA SOCIAL

Sem discussão.
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EIXO X
CIDADES

1. Garantir a participação do segmento LGBT em todas as instâncias e esferas 
do poder público, especialmente nos Conselhos Nacional, Estaduais e Munici-
pais das Cidades, bem como nos demais conselhos de políticas setoriais.

2. Estabelecer programas sociais, inclusive programas de apoio, para enfren-
tar fatores relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, que au-
mentam a vulnerabilidade à falta de moradia, especialmente para crianças e 
jovens, incluindo a exclusão social, violência doméstica, discriminação, falta de 
independência financeira e rejeição pela família ou comunidade cultural, assim 
como promover planos para o apoio e segurança em redes sociais.

3. Fortalecer a participação das entidades LGBT como protagonistas, além de 
abrir espaço para o debate sobre políticas urbanas que incorporem o recorte 
por orientação sexual e identidade de gênero, dando ênfase para as políticas 
voltadas para a transformação da realidade das travestis e transexuais.

1. Ampliar e qualificar os programas e projetos, em todas as esferas públicas, en-
quanto políticas de estado, tais como os programas de Esporte e Lazer da Cidade.

2. Vinculação de, no mínimo, 1% do orçamento para o esporte, na união e nos 
estados e municípios.

3. Promover, através do poder público, jogos em diversas modalidades e cate-
gorias para LGBT, com caráter participativo, envolvendo as entidades esportivas, 
movimento LGBT, e comunidade em geral.

ESPORTES
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1. Promover políticas de combate ao racismo, em especial ao racismo institu-
cional, ao preconceito racial, à intolerância às religiões de matrizes africanas, 
à discriminação racial, criando, ampliando e fortalecendo, em todo o estado, 
políticas de ações afirmativas em todos os setores da sociedade para os (as) 
negros(as) LGBT.

2. Garantir o apoio do estado para aprovação imediata do Estatuto da Igual-
dade Racial, com a criação de um fundo governamental para o financiamento 
de suas políticas.

IGUALDADE RACIAL

1. Implementar políticas de promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres, garantindo mecanismos que evitem mortes maternas, bem com a 
aplicação da lei de planejamento familiar, garantindo o acesso a métodos con-
traceptivos e legalização do aborto.

2. Criar e / ou implementar Centros de Referência para mulheres em situação 
de violência, incluindo as lésbicas.

MULHERES
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1. Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas 
e publicações sobre a situação social do idoso LGBT, através do Governo do Estado 
do Paraná, conforme a Política Nacional do Idoso (PNI).

2. Promover simpósios, seminários e encontros, juntamente com a sociedade civil, 
referentes à identidade de gênero e orientação sexual na população idosa. 

3. Incluir representantes da população LGBT no conselho Estadual de Direitos do 
Idoso (CEDI).

4. Cumprir os critérios mínimos para o atendimento das necessidades de saúde do 
idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais em relação à 
identidade de gênero e orientação sexual, bem como aos cuidadores familiares e 
grupos de ajuda localizados em instituições de saúde competentes. 

5. Inserir nos currículos mínimos diversos de ensino formal conteúdos voltados 
aos processos de envelhecimentos, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a 
eliminar o preconceito e a produzir os conhecimentos sobre a temática LGBT. 

PESSOA IDOSA

1. Incluir a perspectiva da orientação sexual e identidade de gênero nas políticas 
voltadas à Pessoa com Deficiência.

2. Desenvolver, por meio do Governo do Estado do Paraná, ações conjuntas com 
a sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de 
deficiência no contexto socioeconômico, cultural e da população LGBT, conforme 
a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência.

3. Incluir representantes da população LGBT no Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência (COED).

4. Desenvolver programas setoriais, tais como seminários e encontros juntamente 
com a sociedade civil referente à identidade de gênero e orientação sexual da 
população Portadora de Deficiência. 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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1. Promover a sensibilização e capacitação dos atores sociais do sistema de garan-
tia dos direitos da criança e do adolescente para a questão LGBT.

2. Construir uma rede de proteção social para o jovem LGBT, primando pelo direito 
à convivência familiar, à sexualidade, à saúde reprodutiva, à inserção escolar, ao 
trabalho e ao direito ao culto religioso.

3. Criar conselho estadual de proteção para os adolescentes e jovens LGBT, que 
combata toda forma de exploração sexual, discriminação social e violência.

4. Criar uma Ouvidoria Escolar para os casos de discriminação dentro do ambiente 
escolar.

5. Desenvolver campanhas de prevenção às DST/HIV/AIDS com personagens ado-
lescentes e jovens LGBT, estimulando o exercício responsável da sexualidade.

6. Assegurar o acesso igualitário à educação e tratamento não diferenciado dos 
(as) estudantes, funcionários (as) e professores (as) no sistema educacional, sem 
discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero.

7. Divulgar, defender e garantir a implementação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente em todo o Estado do Paraná.

8. Garantir a transversalidade dos temas de identidade de gênero e orientação se-
xual na construção de todas as políticas públicas voltadas a adolescentes e jovens 
por meio dos Conselhos de adolescentes e jovens LGBT.

9. Incluir representantes da população LGBT no Conselho Estadual da Juventude.

10. Exigir que o Estado combata ativamente a homofobia, lesbofobia e transfobia, 
criando leis específicas que assegurem os direitos da população LGBT (com puni-
ções e ações educativas), através de fiscalizações, fazendo com que se cumpra as 
leis que já existem e que sejam aprovados novos Projetos, como o Projeto de Lei 
da Câmara nº 122/06.

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE
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11. Exigir que o Ministério do Trabalho promova campanhas destinadas a cons-
cientizar as empresas e os departamentos encarregados de seleção de funcionários 
para a não discriminação no momento da contratação ou da dispensa do jovem 
LGBT, criando mecanismos de proteção por sindicatos e pelo Ministério Público do 
Trabalho.

12. Oferecer capacitação de jovens para criação e gestão de Organizações da So-
ciedade Civil (OSC), para que possam ter mais autonomia para lutar por seus ideais 
e direitos.

13. Financiar, por verbas governamentais, grupos e programas que estimulem a 
interação e a equidade entre jovens, independentemente de orientação sexual ou 
identidade de gênero.

14. Criar políticas de segurança pública para garantir segurança em espaços de 
frequência e convivência LGBT, com policiais capacitados para respeitar a diver-
sidade sexual e combater manifestações relacionadas à homofobia, lesbofobia e 
transfobia.

15. Financiar a publicação de livro com histórias e depoimentos de alunos que 
sofreram homofobia, lesbofobia e transfobia na escola.

16. Atuar de forma pró-ativa na escola para coibir o bullying homofóbico, lesbo-
fóbico e transfóbico – por exemplo, espalhando cartazes para informar melhor a 
comunidade escolar e desconstruir os padrões tradicionais de gênero, orientação 
sexual e identidade de gênero.

17. Criar medidas que fortaleçam e protejam o grupo familiar – qualquer que seja 
o seu arranjo.
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1. Elaborar e aprovar uma lei que estabeleça penalidades para as práticas de dis-
criminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero, nos moldes da 
lei existente no estado de São Paulo (Lei Estadual 10948/2001).

2. Elaborar e aprovar uma lei para promover a inclusão no cadastro escolar do 
nome social de travestis e transexuais pela Secretaria de Educação, respeitando-se 
a identidade de gênero do aluno(a), no âmbito das escolas particulares e públicas 
(municipais e estaduais).

3. Instituir o dia 17 de maio como dia estadual da luta contra a homofobia e o dia 
29 de agosto como o dia da visibilidade lésbica.

4. Editar e publicar, em parceria com organizações de defesa dos direitos das pes-
soas LGBT e com o Ministério Público do Estado, compêndios sobre legislação, 
jurisprudências e instruções normativas já em vigor voltadas ao segmento LGBT.

5. Estabelecer e implantar estratégias de sensibilização das assessorias parlamen-
tares sobre os direitos das pessoas LGBT.

6. Articular e apoiar a realização de cursos e atividades com a temática direitos 
humanos LGBT voltados à formação de servidores, assessorias e parlamentares 
da Assembleia Legislativa Estadual, através de encontros, seminários e oficinas, 
em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa 
do Paraná.

7. Incentivar, articular e apoiar a instalação da Frente Parlamentar Paranaense Pela 
Cidadania LGBT.

8. Articular e apoiar a apresentação de proposições legislativas sobre direitos da 
comunidade LGBT, com prioridade para a apresentação do Projeto de Lei que es-
tabeleça penalidades para as práticas discriminação por identidade de gênero e 
orientação sexual no Estado do Paraná.

9. Incentivar e garantir a defesa do principio da laicidade no legislativo para-
naense.    

LEGISLATIVO
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1. Aplicar a legislação vigente, e quando esta for omissa, recorrer à analogia e 
aos  princípios gerais do direito, atendendo aos fins sociais a que a lei se dirige e 
às exigências do bem comum, respeitando-se os princípios da igualdade, da dig-
nidade da pessoa humana e da não discriminação, a fim de efetivamente firmar-
se jurisprudência favorável nas mais diversas demandas jurídicas de interesse da 
população LGBT, entre elas:

a) Retificação de registro civil de transexuais a fim de possibilitar a mudança de 
prenome e de sexo e futura expedição de novo documento de identidade e demais 
documentos que reflitam a identidade de gênero da pessoa.

b) Reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, com direito 
à partilha dos bens comuns e direitos sucessórios, levando-se em conta o novo 
modelo de família presente na realidade social bem como o caráter afetivo das 
relações entre pessoas do mesmo sexo.

c) Inscrição de parceiro do mesmo sexo como dependente em plano de saúde de 
natureza privada.

d) Adoção de crianças por parceiros homoafetivos.

e) Indenização por danos morais decorrentes de ofensa ou discriminação em razão 
de orientação sexual ou identidade de gênero.

f) Condenação criminal em razão de crimes contra a honra, contra a pessoa, contra 
a liberdade individual, contra os costumes, entre outros, por motivo de preconceito 
e discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero.

2. Estabelecer e implantar estratégias de sensibilização dos operadores do Direito 
sobre os direitos e necessidades da população LGBT, enfatizando a consciência 
ética do respeito à diversidade humana através da eliminação do estereótipo de-
preciativo relacionado à comunidade LGBT.

3. Aplicar a legislação adequada e outras medidas cabíveis para proibir e eliminar a 
discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero nas esferas 
pública e privada, na mídia, no âmbito profissional, da educação, da saúde, da 
cultura, entre outros.

JUDICIÁRIO 
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4. Tomar as medidas necessárias para assegurar um ambiente favorável às ativida-
de voltadas para a promoção, proteção e aplicação dos direitos humanos, especial-
mente direitos relevantes para a orientação sexual e identidade de gênero.

5. Proporcionar medidas de proteção aos defensores de direitos humanos, que  
trabalham com temas de orientação sexual e identidade de gênero, contra qual-
quer violência, ameaça, retaliação, discriminação, pressão ou qualquer outra ação 
arbitrária perpetrada pelo Estado ou por atores não-estatais em resposta às suas 
atividades de direitos humanos.

6. Apoiar o reconhecimento e credibilidade de organizações que promovem, pro-
tegem e lutam pelos direitos humanos de pessoas de diversas orientações sexuais 
e identidade de gênero em nível estadual.

7. Apoiar e estimular a parceria entre órgãos governamentais com as organizações 
de defesa dos direitos da comunidade LGBT.

1. Promover a parceria e apoio da Procuradoria dos Direitos do Cidadão no que 
se refere à promoção e defesa dos direitos da comunidade LGBT.

2. Promover, por meio das medidas judiciais cabíveis, as seguintes demandas 
da população LGBT:

a) realização de cirurgia de redesignação sexual nos casos de transexualidade, 
de forma gratuita pelo SUS, sendo inclusa no rol de procedimentos realizados 
pelos planos de saúde, visto que tal cirurgia é autorizada pelo Conselho Federal 
de Medicina - Resolução nº 1.652/02;

b) a inclusão no cadastro escolar do nome social de travestis e transexuais pela 
Secretaria de Educação, respeitando-se a identidade de gênero do aluno(a), no 
âmbito das escolas particulares e públicas (municipais e estaduais);

MINISTÉRIO PÚBLICO
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c) garantir o acesso seguro aos banheiros nas escolas particulares e públicas (muni-
cipais e estaduais, respeitando-se a identidade de gênero de travestis e transexuais.

3. Aplicar a legislação vigente, e quando esta for omissa, recorrer à analogia e 
aos  princípios gerais do direito, atendendo aos fins sociais a que a lei se dirige 
e às exigências do bem comum, respeitando-se os princípios da igualdade, da 
dignidade da pessoa humana e da não discriminação, a fim de efetivamente 
firmar-se jurisprudência favorável nas mais diversas demandas jurídicas de in-
teresse da população LGBT, entre elas:

a) Retificação de registro civil de transexuais a fim de possibilitar a mudança 
de prenome e de sexo e futura expedição de novo documento de identidade e 
demais documentos que reflitam a identidade de gênero da pessoa.

b) Reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, com direito 
à partilha dos bens comuns e direitos sucessórios levando-se em conta o novo 
modelo de família presente na realidade social bem como o caráter afetivo das 
relações entre pessoas do mesmo sexo.

c) Inscrição de parceiro do mesmo sexo como dependente em plano de saúde 
de natureza privada.

d) Adoção de crianças por parceiros homoafetivos.

e) Concessão de direito de visitas ou concessão de pedido de guarda e respon-
sabilidade de filho.

f) Indenização por danos morais decorrentes de ofensa ou discriminação em 
razão de orientação sexual ou identidade de gênero.

g) Condenação criminal em razão de crimes contra a honra, contra a pessoa, con-
tra a liberdade individual, contra os costumes, entre outros, por motivo de precon-
ceito e discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero.

4. Estabelecer e implantar estratégias de sensibilização dos operadores do Di-
reito sobre os direitos e necessidades da população LGBT, enfatizando a consci-
ência ética do respeito à diversidade humana através da eliminação do estere-
ótipo depreciativo relacionado à comunidade LGBT.
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5. Aplicar a legislação adequada e outras medidas cabíveis para proibir e eli-
minar a discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero 
nas esferas pública e privada, na mídia, no âmbito profissional, da educação, da 
saúde, da cultura, entre outros.

6. Tomar as medidas necessárias para assegurar um ambiente favorável às ati-
vidade voltadas para a promoção, proteção e aplicação dos direitos humanos, 
especialmente direitos relevantes para a orientação sexual e identidade de gê-
nero.

7. Proporcionar medidas de proteção aos defensores de direitos humanos, 
que trabalham com temas de orientação sexual e identidade de gênero, con-
tra qualquer violência, ameaça, retaliação, discriminação, pressão ou qualquer 
outra ação arbitrária perpetrada pelo Estado ou por atores não-estatais em 
resposta às suas atividades de direitos humanos.

8. Apoiar o reconhecimento e credibilidade de organizações que promovam, 
protegem e lutam pelos direitos humanos de pessoas de diversas orientações 
sexuais e identidades de gênero em nível estadual.

9. Apoiar e estimular a parceria entre órgãos governamentais com as organiza-
ções de defesa dos direitos da comunidade LGBT.
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ANEXOS

http://celepar7cta.pr.gov.br/SEEG/sumulas.nsf/2b08298abff0cc7c8325750100676
6d4/a38b17ae0fcf4aa68325740400628ac4?OpenDocument

DECRETO Nº 2228 - 26/02/2008
Publicado no Diário Oficial Nº 7667 de 26/02/2008

Súmula: Convocada a I Conferência Estadual de Políticas Públicas para Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestir e Transexuais-GLBT, no período de 12 a 13/4/08, 
sob coordenação do Secretário Especial de Assuntos Estratégicos...

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe con-
fere o art. 87, incisos V, da Constituição Estadual e em consonância com o 
Decreto Presidencial de 28 de novembro de 2007, que convoca a I Conferência 
Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – GLBT,

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a I Conferência Estadual de Políticas Públicas para Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – GLBT, que será realizada no pe-
ríodo de 12 a 13 de abril de 2008, sob coordenação do Secretário Especial de 
Assuntos Estratégicos em conjunto com as Secretarias de Estado, com o obje-
tivos de:
I - propor diretrizes para a implementação de políticas públicas e o plano nacio-
nal de promoção da cidadania e direitos humanos de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – GLBT;
II - avaliar e propor estratégias para fortalecer em âmbito Estadual o Programa 
Brasil sem Homofobia;
III - propor as diretrizes para a implementação do plano estadual de promoção 
da cidadania e direitos humanos de GLBT; e
IV - propor as diretrizes para a implementação de planos municipais de promo-
ção da cidadania e direitos humanos de GLBT.
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Art. 2º A I Conferência Estadual será presidida pelo Secretário Especial de Assun-
tos Estratégicos e desenvolverá seus trabalhos em torno da seguinte temática: 
“Direitos Humanos e Políticas Públicas: O caminho para garantir a cidadania de 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais”.
Art. 3º. A I Conferência Estadual terá a participação de delegados/as represen-
tantes da sociedade civil e de delegados/as representantes do poder público na 
proporção de sessenta e quarenta por cento, respectivamente.
Art. 4º O Secretário Especial de Assuntos Estratégicos constituirá, mediante Por-
taria, a Comissão Organizadora da I Conferência Estadual, com vistas à elabora-
ção do Regimento Interno e de orientação para a Conferência Estadual, assim 
como ao acompanhamento da organização do encontro.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, em 26 de fevereiro de 2008, 187ª da Independência e 120º da Repú-
blica.

ROBERTO REQUIÃO, 
Governador do Estado 

NIZAN PEREIRA ALMEIDA,
Secretário Especial para Assuntos Estratégicos

RAFAEL IATAURO,
Chefe da Casa Civil
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Portaria nº 08/2008/GAB/SEAE, de 31 de março de 2008

DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Com o objetivo da construção participativa da I Conferência Estadual de 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais - GLBT do Paraná, e conforme 
o Art. 4º do Decreto de 26 de Fevereiro de 2008 da Convocação da Conferência 
pelo Governador, instituí-se a comissão organizadora com os seguintes mem-
bros:
I – Titulares
Representante do CEPAC – Centro Paranaense da Cidadania 
Representante do Dom da Terra
Representante do Transgrupo Marcela Prado – Associação de Travestis e Tran-
sexuais 
Representante do Artêmis – Associação Paranaense de Lésbicas
Representante da Rede de Mulheres Negras do Paraná
Representante do CRESS-PR – Conselho Regional de Serviço Social
Representante do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal do 
Paraná
Representante da ABGLT – Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais 
Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba
Representante da Prefeitura Municipal de Curitiba
Representante da Secretaria de Estado de Educação – SEED
Representante da Secretaria de Estado de Cultura – SEEC
Representante da Secretaria de Estado da Saúde – SESA
Representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP
Representante da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego – SETP
Representante da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - SEJU

II – Suplentes
Representante da APPAD – Associação Paranaense da Parada da Diversidade
Representante do Grupo Dignidade – pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Trans 
Representante da Semente da Vida
Representante do SISMUC
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Representante do Grupo Esperança
Representante da RNP+Curitiba
Representante do InPAR – Instituto Paranaense 28 de Junho
Representante do Bem Viver
Representante da Secretaria Municipal de Saúde/Curitiba
Representante da Prefeitura Municipal de Curitiba
Representante da Secretaria de Estado de Educação – SEED
Representante da Secretaria de Estado de Cultura – SEEC
Representante da Secretaria de Estado da Saúde – SESA
Representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP
Representante da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego – SETP
Representante da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - SEJU

Parágrafo único: A participação na Comissão Organizadora não implicará em 
nenhum tipo de remuneração ou vínculo de trabalho.

Art. 2º - A Preparação e realização da I Conferência Estadual de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais, será coordenada pela Secretaria de Estado 
de Assuntos Estratégicos em articulação com as organizações GLBT, e com a 
participação dos órgãos públicos responsáveis pelas políticas públicas para este 
segmento. 

Art. 3º - À Comissão Organizadora compete planejar e executar os atos neces-
sários para a efetiva realização do evento, entre os quais:
     I - elaboração do regimento;
     II - elaboração de calendário de eventos preparatórios;
     III - organização da infra-estrutura;
     IV - elaboração do projeto executivo-orçamentário, etc.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO PARANÁ 

31 DE MARÇO DE 2008 

 
Nizan Pereira
Secretário Especial para Assuntos Estratégicos do Paraná
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ESTADO DO PARANÁ

SEAE – SECRETARIA PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

I CONFERÊNCIA PARANAENSE GLBT

“Direitos Humanos e Políticas Públicas: O caminho para garantir a cidadania de 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais”

16, 17 e 18 de maio de 2008 – Curitiba – Paraná

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 16 DE MAIO DE 2008

13h30 às 18h – Seminário: Enfrentamento da Epidemia da Aids e das DST 
entre Gays, HSH e Travestis.
Realização: Secretaria de Estado da Saúde / Divisão de DST/Aids do Paraná.
Inscrição e Informações: (41) 3330 4532.
Local: Auditório da Secretaria de Estado da Saúde – Rua Piquiri, nº 170, 
Rebouças.

19h30 – Solenidade de Abertura da I Conferência Paranaense GLBT

20h00 – Conferência Magna com Dr. Nizan Pereira – Secretário Especial 
para Assuntos Estratégicos do Paraná e presidente da CELEPAR.

20h30 – Confraternização

Local: FESP – Fundação de Estudos Sociais do Paraná, Rua General Carneiro, 
216 – Centro de Curitiba, em frente ao Hospital de Clínicas. Entrada também 
pela Rua Dr. Faivre, nº 141.
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SÁBADO - 16 DE MAIO DE 2008

Local das atividades: FESP – Fundação de Estudos Sociais do Paraná, Rua 
General Carneiro, 216 – Centro de Curitiba, em frente ao Hospital de Clínicas. 
Entrada também pela Rua Dr. Faivre, nº 141.

07h30 – Credenciamento de delegados e delegadas para a I Conferência 
Paranaense GLBT – encerramento após aprovação do regimento interno.

08h30 – Leitura a Aprovação do Regimento Interno da Conferência
Coordenação: Márcio Marins e Maria Goretti David Lopes

9h – Mesa: “Direitos Humanos e Políticas Públicas: O caminho para garantir a 
cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais”
Coordenação: Tamara Enke  Relatora: Adriana Piske Rudolf

PALESTRANTES
9h10 – Ivair Augusto dos Santos – Secretário Executivo do Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação da Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos da Presidência da República – Brasília – DF
9h30 – Dálio Zippin – Advogado e Conselheiro de Direitos Humanos da OAB/
Brasil – Curitiba – Paraná.
9h50 – Irina Bacci – Consultora em Saúde, Coordenadora Geral do Coletivo 
de Feministas Lésbicas – São Paulo – SP.
10h10 – Rafaelly Wiest – Coordenadora do Transgrupo Marcela Prazo – 
Curitiba – Parsná.
10h30 – Debate.
12h00 – Almoço.
13h30 – Instalação dos Grupos de Trabalho. 
15h45 – Intervalo dos Grupos de Trabalho – Coffee Break. 
16h00 – Retorno dos Grupos de Trabalho. 
18h00 – Encerramento dos Grupos de Trabalho. 

15h às 17h00 – Inscrições das chapas para eleição da delegação do Paraná 
(conforme regimento interno) para a I Conferência Nacional – entregues em 
formulário próprio, na secretaria da Conferência Estadual.

19h00 – Encerramento do primeiro dia.
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DOMINGO - 18 DE MAIO DE 2008

Auditório da FESP: No domingo entrada pela Rua Dr. Faivre, nº 141.

09h00 – Plenária Final – 1ª parte – Avaliação do Programa Brasil Sem 
Homofobia e Aprovação das propostas do Programa Paraná Sem Homofobia.
Coordenação: Maria Goretti David Lopes, Chico Santos, Márcio Marins  
12h30 – Almoço.
14h00 – Plenária Final – 2ª parte – Eleição dos Delegados e das Delegadas 
para a Conferência Nacional GLBT e apresentação e aprovação das propostas 
dos Grupos de Trabalho para o Texto Base da Conferência Nacional GLBT.
Coordenação: Maria Goretti David Lopes, Chico Santos, Márcio Marins 
17h30 – Encerramento da I Conferência Paranaense GLBT.

GRUPOS DE TRABALHO:

Grupo nº 01 – Eixo I – Direitos Humanos 
Grupo nº 02 – Eixo II – Saúde 
Grupo nº 03 – Eixo III – Educação 
Grupo nº 04 – Eixo IV – Justiça e Segurança Pública 
Grupo nº 05 – Eixo V – Cultura e Turismo 
Grupo nº 06 – Eixo VI – Trabalho, Emprego e Previdência Social 
Grupo nº 07 – Eixo VII – Cidades, Comunicação e Esportes 
Grupo nº 08 – Eixo VIII – Igualdade Racial e Eixo IX – Mulheres 
Grupo nº 09 – Eixo X – Idosos, Pessoas com Deficiência e Infância, Adoles-
cência e Juventude 
Grupo nº 10 – Legislativo Paranaense, Ministério Público e Judiciário 
 






