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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete de Consultoria Legislativa 

DECRETO Nº 51.504, DE 20 DE MAIO DE 2014. 

(publicado no DOE n.º 095, de 21 de maio de 2014) 

 

Cria o Conselho Estadual de Promoção dos 

Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 82, incisos V e VII, da Constituição do Estado, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica criado o Conselho Estadual de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – Conselho Estadual LGBT, órgão colegiado de natureza 

consultiva e deliberativa, vinculado à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos – SJDH. 

 

Art. 2º O Conselho Estadual LGBT tem por finalidade propor políticas que promovam 

a cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT no Estado, combater 

a discriminação, reduzir as desigualdades e ampliar o processo de participação social.    

 

Art. 3º Ao Conselho Estadual LGBT compete: 

I - propor, assessorar e acompanhar a implementação de políticas públicas destinadas às 

pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; 

II - propor às Secretarias estaduais e aos demais órgãos públicos, o desenvolvimento de 

atividades que contribuam para a efetiva integração cultural, econômica, social e política do 

segmento LGBT; 

III – propor parcerias, convênios, termos de cooperação e outros instrumentos afins, 

destinados a atender os interesses da população LGBT; 

IV - propor, fomentar, avaliar e acompanhar a realização de cursos, seminários, 

audiências, conferências, para o aperfeiçoamento, capacitação e atualização na sua área de 

atuação, ministrados no âmbito da Administração Pública Estadual direta e indireta, bem como 

no da sociedade civil; 

V - fomentar a cooperação entre as Secretarias estaduais que desenvolvam políticas 

destinadas ao segmento LGBT e as instituições acadêmicas, autárquicas, organizações 

profissionais, empresariais, culturais e outras relacionadas às suas atividades; 

VI - colaborar na defesa dos direitos da população LGBT, por todos os meios legais que 

se fizerem necessários, atuando em situações que envolvam a violação de direitos humanos; 

VII - fomentar a criação de Coordenadorias Municipais e Conselhos Municipais de 

políticas para LGBT; e 

VIII -  elaborar o seu regimento interno. 

 

Parágrafo único. O Conselho Estadual LGBT poderá manter contato direto com as 

diversas Secretarias estaduais, autarquias, fundações e empresas do Poder Público Estadual, 

objetivando o efetivo suporte para remessa de propostas à SJDH. 
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Art. 4º O Conselho Estadual LGBT é composto de vinte e quatro membros e igual 

número de suplentes, mediante participação paritária de representantes de órgãos do Poder 

Público Estadual e da sociedade civil, sendo: 

I - doze representantes do Poder Público Estadual: 

a) Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos; 

b) Casa Civil; 

c) Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social; 

d) Secretaria de Comunicação; 

e) Secretaria da Educação; 

f) Secretaria da Cultura; 

g) Secretaria da Segurança Pública ; 

h) Secretaria da Saúde; 

i) Secretaria de Política para as Mulheres; 

j) Defensoria Pública do Estado; 

k) Procuradoria Geral do Estado; e 

l) Universidade Estadual do Rio Grande do Sul –UERGS. 

 

II - doze representantes da sociedade civil, das entidades que compõem o movimento 

LGBT: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

 

§ 1º Os representantes do Poder Público Estadual serão indicados pelos respectivos 

órgãos e designados pela Chefia do Poder Executivo. 

 

§ 2º Os representantes da sociedade civil serão eleitos entre seus pares, durante Fórum 

específico para este fim, e serão indicados pelos dirigentes de suas respectivas entidades para 

posterior designação e publicação de ato no Diário Oficial do Estado. 

 

§ 3º As atividades dos membros do Conselho Estadual LGBT serão consideradas 

serviço público relevante, não remunerado. 

 

Art. 5º O mandato dos membros do Conselho Estadual LGBT será de dois anos, 

permitida a recondução. 

 

Art. 6º A estrutura de funcionamento do Conselho Estadual LGBT será composta de:  

I - Presidência; 

II – Plenário; 

III – Comissões Internas; e  

IV- Secretaria Executiva.    

 

Art. 7º O Plenário do Conselho Estadual LGBT reunir-se-á, em sessões abertas ao 

público, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente; ou, 

extraordinariamente, mediante convocação deste ou de um terço dos membros do Conselho, 

observado, em ambos os casos, o prazo de até cinco dias para convocação. 

 

Art. 8º As normas de funcionamento do Conselho Estadual LGBT serão estabelecidas 

no regimento interno. 
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Parágrafo único. O regimento interno do Conselho Estadual LGBT será aprovado pela 

maioria absoluta de seus membros. 

  

Art. 9º A SJDH propiciará ao Conselho Estadual LGBT as condições necessárias ao seu 

funcionamento, inclusive disponibilizando o local e a infraestrutura para a realização das 

reuniões. 

 

Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 20 de maio de 2014. 

 

FIM DO DOCUMENTO 


