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A Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SCDC/MinC) realiza
nesta semana, dias 19, 20 e 21, a 2ª Reunião do Comitê
Técnico de Cultura para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBT), na sede da secretaria, em Brasília.

O comitê foi criado pela Portaria do MinC nº53, de 19 de junho
de 2013, que define suas atribuições como sendo as de
apresentar subsídios técnicos e políticos para apoiar a
implementação de políticas culturais voltadas para a população
LGBT e demais grupos da diversidade sexual, bem como propor
diretrizes, ações e estratégias de atuação para o fomento, o
reconhecimento, a valorização, o intercâmbio e difusão das
produções, manifestações e expressões artísticas e culturais de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e demais grupos da diversidade sexual, que
tenham como foco principal o combate ao preconceito, à homofobia e à promoção dos direitos
humanos dessa população.

O comitê é composto por 16 representantes do governo e da sociedade civil e tem também a
missão de acompanhar e monitorar as ações do Ministério da Cultura (MinC) que tenham como
foco a população LGBT ou que tratem de questões relativas à diversidade sexual, considerando
sempre os recortes étnico-raciais, geracionais e de pessoas com deficiência, além de contribuir
para a produção de conhecimento sobre cultura LGBT.

A reunião tem início às 14h desta quarta-feira e segue até às 18h. Em pauta temas como a
organização do Encontro Nacional de Arte e Cultura LGBT; a TEIA Nacional e as propostas de
participação do comitê nas atividades da TEIA; a seleção de substitutos para dois representantes
da sociedade civil, entre outras coisas. Os debates prosseguem na quinta e sexta-feira.

O Comitê Técnico LGBT é coordenado pela equipe da SCDC/MinC e é composto por membros do
meio acadêmico; da Frente Parlamentar Mista Pela Cidadania LGBT; pessoas de notório
conhecimento e atuação na área da cultura LGBT; representante da Secretaria de Políticas
Culturais do Ministério da Cultura (SPC/MinC); da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República (SDHPR); Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República (SEPPIR/PR),  representante da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
da Presidência da República (SEPPIR/PR); representante da Secretaria de Política para as Mulheres
da Presidência da República (SPM/PR); representante da Secretaria Nacional de Juventude da
Presidência da República (SNJ/PR) e representante do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (CNCD-LGBT), prioritariamente do
segmento LGBT.

 

(Texto: Patrícia Saldanha, SCDC/MinC)
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