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INDICAÇÃO Nº 03/2018. 

INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
envie para a Câmara Municipal de Natal 
Projeto de Lei Complementar instituindo o 
Conselho Municipal LGBT. 

 

INDICO à Mesa Diretora, na forma do Art. 164 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, que seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal do Natal para 
que envie à Câmara Municipal de Natal Projeto de Lei Complementar, 
instituindo o Conselho Municipal LGBT, tendo em vista tratar matéria de 
competência privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 46, § 1°, 
inciso II, alíneas "a" e "c", da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 

O Conselho Municipal é um importante instrumento de participação social na 
gestão de políticas públicas e na promoção dos direitos da população. No que 
tange aos direitos da população LGBT, o Conselho Municipal LGBT se torna 
ainda mais necessário frente ao atual contexto da (falta de) política pública 
especializada no nosso município e ao próprio contexto de violência em que a 
população LGBT vive diariamente. 

De acordo com um estudo feito pelo GGB (Grupo Gay da Bahia) em 2016, 
Natal ocupa o 5º lugar entre o Ranking das capitais que mais matam pessoas 
LGBT, com uma taxa de 6,96 assassinatos de pessoas LGBT por cada milhão 
de habitantes. 

No âmbito da união, temos o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e 
Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
(CNCD/LGBT), que tem como finalidade formular e propor diretrizes de ação 
governamental, em âmbito nacional, voltadas para o combate à discriminação e 
para a promoção e defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais. Já no âmbito municipal, várias cidades instituíram 
seus Conselhos Municipais LGBT, a exemplo de São Paulo (SP), Teresina (PI), 
Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Ponta Grossa (PR), Belo Horizonte (MG) e João 
Pessoa (PB). 

 

Palácio Padre Miguelinho, 11 de junho de 2018. 

 
NATÁLIA LULA BONAVIDES 
   Vereadora de Natal (PT) 

 


