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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre a criação do Conselho de 

Direitos LGBT no município de Taubaté. 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no 

mundo, com a estimativa de uma morte por dia motivada pela LGBTfobia, que é 

caracterizada como crime de ódio;  

 

Considerando que somente a educação, a informação e 

políticas públicas podem reverter esse genocídio da população LGBT ocorrida no Brasil;  

 

Considerando que é urgente a discussão e a implantação de 

políticas públicas voltadas à população LGBT;  

 

Considerando que o município de Taubaté não apresenta 

nenhum programa de políticas públicas destinas à população LGBT;  

 

Considerando que em 22/09/2017, esta vereadora presidiu uma 

audiência pública sobre Direitos LGBT, na qual foi apresentado um projeto de lei para a 

criação do Conselho de Direitos LGBT;  

 

Considerando que a audiência pública teve ampla participação 

popular e contou com a participação de vários seguimentos da comunidade LGBT;  

 

Considerando que em 05/10/2017, esta vereadora realizou uma 

Reunião Pública com lideranças do Movimento LGBT de Taubaté para tratar especificamente 

da Lei de criação do Conselho de Direitos LGBT (ANEXO I);  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

S. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I – Segue anexa a sugestão de um projeto de lei para criação 

do conselho LGBT. Qual o parecer da Administração a respeito do projeto? 

II – Existe a possibilidade de enviar a esta Casa de Leis um 

projeto com a criação do conselho? Se sim, qual prazo para realização do mesmo? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 16 de outubro de 2017. 

 

Vereadora Loreny 
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ANEXO I 

 

Cria o Conselho Municipal dos Direitos 

LGBT. 

 

Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais), de caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e 

propositivo com as seguintes finalidades: 

 

I - estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor políticas públicas que 

permitam e garantam a integração e a participação das pessoas LGBT ao processo social 

econômico, político e cultural do município;  

 

II - colaborar com os órgãos da administração municipal na implementação de 

políticas voltadas ao atendimento das necessidades das pessoas LGBT;  

 

III - desenvolver estudos e pesquisas relativas às pessoas LGBTs, objetivando 

subsidiar o planejamento de ação pública desse segmento social;  

 

IV - estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor a celebração de convênios e 

contratos com outros organismos públicos e privados, visando a elaboração de programas e 

projetos voltados para as pessoas LGBT;  

 

V - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos para a discussão 

de temas relativos às pessoas LGBT;  

 

VI - propor a criação de canais de participação junto aos órgãos municipais, voltados 

para o atendimento das questões relativas às pessoas LGBT; 
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VII – Defender os direitos da população LGBT, pelos meios legais e parceiros 

disponíveis; 

 

VIII – Propor ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de projetos de 

lei que visem assegurar ou ampliar os direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais; 

 

XIV – Opinar sobre questões referentes a população LGBT no processo de elaboração 

do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Projeto de Lei Orçamentária do Município 

de Taubaté e do Plano Plurianual, assim como atos normativos relevantes a população LGBT.  

 

Art.2º - O Conselho Municipal dos Direitos LGBT será constituído de 16 membros 

titulares e seus respectivos suplentes, sendo 25% de representantes do Poder Executivo 

Municipal, 25% representantes de Entidades ou Organizações Sociais, 25% de Trabalhadores 

em Prol ao Movimento LGBT e 25% de representantes da Militância LGBT. 

 

I – 4 (cinco) representantes do Poder Executivo: 

 

a) 1 (um) representante da Secretaria de Educação; 

b) 1 (um) representante da Secretaria de Saúde; 

c) 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social; 

d) 1 (um) representante da Secretaria de Segurança; 

 

II – 4 (quatro) representantes de Entidades ou Organizações Sociais: 

 

e) 1 (um) representantes de coletivos LGBT; 

f) 1 (um) representante de entidade acadêmica que discuta a pauta LGBT; 

g) 1 (um) representante de ONG ou entidade que trabalhe na promoção de políticas 

públicas destinadas a população LGBT; 
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h) 1 (um) representante de família de LGBT; 

 

III – 4 (quatro) representantes de Trabalhadores em Prol ao Movimento LGBT: 

 

i) 1 (um) representante da Defensoria Pública;  

j) 1 (um) representante da OAB; 

k) 1 (um) representante da Polícia Militar; 

l) 1 (um) representante de Conselhos de Classe; 

 

IV – 4 (quatro) representantes da Militância LGBT: 

 

m) Uma representante do seguimento das Lésbicas; 

n) Um representante do seguimento Gay; 

o) Um representante do seguimento dos Bissexuais; 

p) Um (a) representante do seguimento das Travestis e Transexuais; 

 

 

§1º Os representantes e seus respectivos suplentes de que tratam as alíneas “a”, “b”, 

“c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o” e “P” dos incisos I , II, III e IV 

deste artigo deverão ter a idade mínima de 18 anos. 

 

§2º O Conselho deverá ser constituído em igualdade de gênero, sendo composto por 

50% de pessoas do gênero feminino e 50% do gênero masculino. 

 

§3º O nome do representante e seu respectivo suplente de que tratam as alíneas “a”, 

“b”, “c” e “d” do inciso I deste artigo serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo no ato 

da eleição dos membros mencionados nas alíneas “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, 

“n”, “o” e “p” 
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§4º Os membros do Conselho Municipal dos Direitos LGBT mencionados nas alíneas 

“e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o” e “p” serão escolhidos por meio de eleição. 

 

§5º O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos LGBT será de dois 

anos, não sendo permitida a recondução de mandato subsequente e devendo ser respeitada a 

alternância de representatividade das entidades. É permitida a recondução de mandato apenas 

no caso de vacância. 

 

§6º O presidente, vice-presidente e o secretário do Conselho Municipal dos Direitos 

LGBT serão escolhidos em votação direta e aberta, por maioria simples de votos da totalidade 

de seus membros, respeitando a paridade e representatividade de cada setor representado pelo 

Conselho e mencionados nas alíneas I , II, III e IV. 

 

§7º As funções dos membros do Conselho Municipal dos Direitos LGBT não serão 

remuneradas, sendo consideradas como serviços relevantes prestados ao município. 

  

 Art.3º Deverá ser realizada Conferência Municipal dos Direitos LGBT, cumprindo o 

calendário do Conselho Nacional dos Direitos LGBT, na qual será realizada a eleição do 

Conselho Municipal dos Direitos LGBT. A primeira Conferência deverá ser convocada pelo 

Poder Executivo, pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, ficando a seu 

encargo a ampla divulgação do regimento da eleição e da conferência. 

 

 §1º. Após a constituição do primeiro Conselho Municipal dos Direitos LGBT, as 

demais Conferências, eleições, reuniões e eventos relacionados serão organizados e 

conduzidos pelo próprio Conselho Municipal dos Direitos LGBT.  

 

Art.4º O Conselho Municipal dos Direitos LGBT elaborará seu Regimento Interno no 

prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua constituição e posse.  
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Art.5º As reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos LGBT serão 

públicas, realizadas mensalmente e amplamente divulgadas, podendo haver convocação 

extraordinária, por meio de comunicação escrita, pela maioria de seus membros. 

 

Art.6º Fica criado o Fundo Municipal de Apoio ao Conselho de Direitos LGBT, com 

o objetivo de prestar apoio financeiro às atividades desenvolvidas pelo Conselho de Direitos 

LGBT. 

 

Parágrafo único. O referido fundo será vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão 

Social, ou a outro órgão que venha a substituí-la.  

 

Art.7º Constituem receitas do Fundo Municipal de Apoio ao Conselho de Direitos 

LGBT: 

 

I - dotação orçamentária própria e créditos que lhe sejam destinados;  

 

II - contribuições, subvenções e repasses da União, do Estado e do Município, de sua 

Administração Direta e Indireta, destinadas ao Fundo;  

 

III - arrecadação da realização de eventos;  

 

IV - arrecadações resultantes de consórcios, associações, convênios, programas de 

cooperação, contratos e acordos específicos, celebrados entre o Município e instituições 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;  

 

V - dotações orçamentárias repassadas pelo Município e créditos adicionais 

suplementares que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;  

 

VI - rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;  

 

VII - quaisquer outros recursos, créditos, rendas adicionais e extraordinárias bem 

como outras contribuições financeiras legalmente incorporáveis.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702806/art-2-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702826/art-1-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702806/art-2-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702791/art-2-inc-i-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702775/art-2-inc-ii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702735/art-2-inc-iv-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702716/art-2-inc-v-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702693/art-2-inc-vi-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702679/art-2-inc-vii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702658/art-2-inc-viii-da-lei-8857-06-santo-andre
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§ 1º Os recursos de que trata este artigo serão depositados em instituição financeira oficial e 

em conta especial sob a denominação Fundo Municipal de Apoio ao Conselho de Direitos 

LGBT. 

 

§ 2º Os saldos porventura existentes no término de um exercício financeiro, constituirão 

parcela da receita do exercício subsequente até sua integral aplicação.  

 

Art.8º O Fundo de Apoio ao Conselho de Direitos LGBT será gerido por um 

Conselho Gestor, composto por 5 (cinco) membros do Conselho de Direitos LGBT, sendo 02 

(dois) representantes do Poder Executivo, 01 (um) representante de Entidades ou 

Organizações Sociais, 01 (um) representante de Trabalhadores em Prol ao Movimento LGBT 

e 01 (um) representante da militância LGBT. 

 

Art.9º Compete ao Conselho Gestor:  

 

I - estabelecer diretrizes à área;  

 

II - planejar, coordenar, orientar e executar as atividades do Fundo, promovendo os 

meios necessários à realização dos objetivos;  

 

III - celebrar acordos, convênios e contratos de cooperação técnica;  

 

IV - cumprir e fazer cumprir o regulamento do Fundo;  

 

V - movimentar financeiramente a conta corrente do Fundo, podendo inclusive 

efetuar aplicações financeiras deste.  

 

Parágrafo único. O regulamento do Fundo disporá sobre as atribuições ordinárias e 

extraordinárias de seus membros e outras matérias atinentes ao funcionamento do Conselho 

Gestor e do Fundo.  

 

Art.10º O Conselho Gestor apresentará ao Prefeito e a Câmara Municipal relatório 

das atividades desenvolvidas pelo Fundo ao final de cada quadrimestre.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702640/art-2-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702623/art-2-2-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702607/art-3-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702384/art-4-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702369/art-4-inc-i-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702352/art-4-inc-ii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702337/art-4-inc-iii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702318/art-4-inc-iv-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702305/art-4-inc-v-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702285/art-4-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702268/art-5-da-lei-8857-06-santo-andre
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Parágrafo único. O relatório mencionado no caput deverá ser instruído com a prestação de 

contas dos atos de sua gestão, acompanhada da respectiva documentação comprobatória da 

utilização dos recursos. 

 

Art.11º O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e 

Inclusão Social, garantirá a estrutura e condições necessárias atinente ao Conselho de 

Direitos LGBT e ao Fundo de Apoio ao Conselho de Direitos LGBT para seu funcionamento 

e cumprimento de sua função legal.  

 

Art12º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementas se necessário. 

 

Art.13º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada 

em até 60 dias.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702258/art-5-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702243/art-6-da-lei-8857-06-santo-andre

