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REGULAMENTO DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL LGBT 

 

CAPÍTULO I 

 

FINALIDADE 
 
 
Artigo 1º - Este Regulamento tem por finalidade definir as regras de funcionamento para 

a 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT, convocada 

pelo Decreto Presidencial, de 18 de maio de 2011 até sua aprovação pela plenária. 

 
CAPÍTULO Il 

 

ORGANIZAÇÃO 
 
 
Artigo 2º - A 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos da 

População LGBT terá a seguinte organização: 
 
a. Plenária Inicial;  
 
b. Grupos de Trabalho;  
 
c. Mesas Temáticas;  
 
d. Plenária Final.  
 
 
Artigo 3º - O credenciamento no dia 15/12/2011 abrirá às 10h e encerrará às 18h. No 

dia 16/12/2011 abrirá às 8h e encerrará às 12h. 
 
§ 1º – O credenciamento é obrigatório para delegadas e delegados, observadoras e 

observadores, convidadas e convidados. 
 
§ 2º - A substituição de delegadas e delegados titulares por suplentes só poderá ser 

realizada até as 12 horas do dia 16/12/2011, mediante apresentação de comunicado 

oficial do responsável da comissão organizadora estadual. Caso a substituição não 

seja realizada nesse período, a delegação perderá a vaga. 
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Artigo 4º - A distribuição de participantes nos grupos de trabalho será feita por 

adesão junto a coordenação nacional: 
 
I – a coordenação nacional fará a divisão da participação de suas/seu delegadas/os 

nos GTs, buscando a distribuição equilibrada entre os grupos: 
 
a) Havendo algum grupo com excesso de participantes, a coordenação buscará sua 

redistribuição mediante consulta aos excedentes. Não sendo acordada a 

redistribuição, a coordenação procederá a divisão em grupos menores. 

II - a delegação federal será divida a partir dos critérios de participação de cada 

ministério diante dos temas dos GTs; 
 
III - as convidadas e os convidados participarão dos grupos de trabalho para os quais 

foram estabelecidas e estabelecidos. 
 
IV - as observadoras e os observadores somente poderão participar dos grupos de 

trabalho onde houver vaga a partir das listas de presença para ingresso no GT; 

 
 
CAPÍTULO III 

 

PLENÁRIAS 
 
 
Artigo 5º - As Plenárias Inicial e Final da 2ª Conferência Nacional LGBT terão como 

função específica discutir e deliberar, sobre o regulamento, propostas oriundas dos 

grupos de trabalho, moções e decidir eventuais omissões como última instância, 

sendo a primeira instância a Comissão Organizadora Nacional. 

 
A plenária terá o seguinte funcionamento: 

 

I – As delegadas e os delegados terão direito a voz e voto; 
 
II – Observadoras e observadores, bem como convidadas e convidados, terão direito a voz; 
 
III – O quorum mínimo para início dos trabalhos na plenária é de 50% mais um 

dos/das delegados/delegadas credenciados/as; 
 
IV – A coordenação da mesa terá a função de conduzir as discussões da Plenária, avaliar o 



 
 
processo de verificação de quorum, controlar o tempo e organizar a participação das 

pessoas delegadas. 

 

 
Artigo 6º – As delegadas e os delegados que apresentarem destaque deverão 

encaminhar a proposta para a mesa de relatoria durante a leitura, ou no intervalo, 

entre o final da leitura e o início da votação dos destaques. 

 
 
Parágrafo único - Os destaques serão exclusivamente de: 
 
a) Supressão Total – entende-se por supressão total a exclusão total da proposta;  
 
b) Modificativa – entende-se por aditivos, alteração de texto da proposta sem 

mudança no mérito.  
 
c) Destaque de Dúvida – quando a delegada ou o delegado não entender a proposta, 

pedirá destaque de dúvida, podendo, após explicação, apresentar destaques de 

Supresão Total e/ou Modificativa.  

 

 

Artigo 7º - Quando houver a apresentação de mais de um destaque à mesa de apoio 

sobre o mesmo item, as pessoas serão convidadas a formular destaques de consenso 

em relação às propostas apresentadas, e encaminhar à mesa de apoio as propostas 

consensuadas e as não consensuadas. 

 
 
Parágrafo Único - Quando a Plenária tiver dúvida, a mesa concederá a palavra a 

delegadas, delegados, observadoras, observadores, convidadas e convidados para a 

defesa do destaque ou a manutenção da proposta; o tempo para cada intervenção 

será de no máximo 3 (três) minutos. 

 
 
Artigo 8º - As propostas sem destaque serão consideradas aprovadas. 
 
 
 
Artigo 9º - Após a leitura, a votação dos destaques será encaminhada da seguinte 

maneira: 

I. Projeção no telão com os respectivos destaques; 
 
II. Leitura dos destaques e consulta à plenária para a votação; 
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III. Não serão admitidos novos destaques para itens aprovados. 
 
IV. Será permitida uma segunda defesa, a favor e contra, caso a Plenária tenha dúvida; 
 
V. A votação será realizada na seguinte ordem: a proposta original será número 1 

(um) e os destaques serão propostas subseqüentes; 

 

 
Artigo 10º - A mesa coordenadora assegurará o direito de manifestação “pela ordem”, a 

delegada ou delegado, quando dispositivos deste Regulamento não forem observados. 

 
 
Parágrafo Único: Não serão permitidas solicitações “pela ordem” durante o regime de 

votação. 

 
Artigo 11 - As propostas de encaminhamento somente serão aceitas pela mesa 

coordenadora quando se referirem às propostas em debate, com vistas à votação, e 

não previstas neste Regulamento. 

 
 
Artigo 12 - A Plenária final será conduzida pela Mesa Diretora e pela Presidência da 

Conferência. 

 
DAS MOÇÕES 
 
 
Artigo 13 - As moções serão recebidas pela secretaria da 2ª Conferência Nacional 

LGBT ao termino dos grupos de trabalho, devendo: 
 
- ter no mínimo 10% de assinaturas do número de delegadas credenciadas e de 

delegados credenciados na plenária inicial para que sejam submetidas à final; ou  
 
- terem sido aprovadas pelo menos em um dos Grupos de trabalho.  
 
- depois de obedecidos os critérios acima, as moções deverão ser submetidas ao plenário.  
 
 
Parágrafo único – As moções só podem ser assinadas por delegadas ou delegados,  constando 
 
obrigatoriamente seus respectivos nomes sociais. 
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DOS GRUPOS DE TRABALHO 
 
Artigo 14 - A 2ª Conferência Nacional LGBT terá 9 Grupos de Trabalho com os 

seguintes temas: 

 
GT 1 - Poder Legislativo e Direitos da PopulaçãoLGBT; 

GT 2 - Cultura, Turismo, Esporte e ComunicaçãoSocial;  

GT 3 – Saúde; 
 
GT 4 – Educação; 
 
GT 5 - Combate a Miséria, Desenvolvimento Social, Trabalho, Geração de Renda e 

Previdência Social; 
 
GT 6 - Sistema de Justiça, Segurança Pública e Combate a Violência; 
 
GT 7 - Enfrentamento ao Sexismo, ao Machismo e ao Racismo, Promoção da 

Igualdade Racial e Políticas de Juventude e de Recorte Geracional; 
 
GT 8 - Pacto Federativo e Articulação Orçamentária; 

GT 9 - Direitos Humanos e Participação Social. 

 
Parágrafo Único – Considerando a divisão dos Grupos de Trabalho, fica estabelecido o 

número de até 5 propostas para cada uma das políticas públicas abaixo relacionadas: 

 
01. Educação; 
 
02. Enfrentamento ao Sexismo e ao Machismo; 
 
03. Enfrentamento ao Racismo e a Promoção da Igualdade Racial;  

04. Poder Legislativo e Direitos da População LGBT; 
 
05. Saúde; 
 
06. Políticas de Juventude e de Recorte Intergeracional; 
 
07. Sistema de Justiça, Segurança Pública e Combate à Violência;  

08. Direitos Humanos; 
 
09.Trabalho,Geração de renda e Previdência Social;  
 
10.Cultura;  
 
11.Turismo;  
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12. Participação Social;  
 
13. Desenvolvimento Social e Combate à Miséria;  
 
14. Comunicação Social;  
 
15. Pacto Federativo e Articulação Orçamentária;  
 
16. Esporte.  
 
 
 
Artigo 15 - Os grupos de trabalho terão especialistas, duas/dois relatoras/relatores e 

duas/dois coordenadoras/coordenadores, podendo ser escolhido/a mais um 

coordenador/a pelo Grupo de Trabalho. 

 
Artigo 16 – Os grupos de trabalho seguirão a seguinte metodologia: 

 

I - Leitura do relatório consolidado das conferências estaduais e distrital; 
 
II - As delegadas e os delegados poderão fazer destaques nas propostas 

apresentadas; III - As propostas não destacadas serão consideradas aprovadas; 
 
IV - Após a leitura de todas as propostas, serão apreciados os destaques; 
 
V - Poderão ser feitos destaques de supressão total, modificação e dúvida das 

propostas apresentadas; 
 
VI - Ao final da apreciação dos destaques, as delegadas e os delegados elegerão 5 

propostas como prioritárias para cada política; 

 

 
Artigo 17 – As propostas que obtiverem no mínimo 30% dos votos das delegadas e dos 

delegados no GT serão submetidas à Plenária Final para apreciação e deliberação; as 

propostas com percentual inferior a 30% em GT não serão encaminhadas à Plenária Final. 

 
 
CAPÍTULO IV 
 
 
 
Artigo 18 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora com 

recurso à Plenária e ad referendum, quando a Plenária não estiver reunida. 
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