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Vitória da Conquista, 29 de janeiro de 2014. 

 

NOTA PÚBLICA SOBRE O DIA DA  

VISIBILIDADE DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS 

 

A Assessoria Técnica de Políticas para Diversidade Sexual da Prefeitura de 

Vitória da Conquista vem a público, em razão do Dia da Visibilidade de 

Travestis e Transexuais, 29 de janeiro, reafirmar o compromisso da Prefeitura 

Municipal na promoção e na defesa dos direitos da população trans 

conquistense, em especial, para enfrentamento das discriminações e das 

violências. A data é um marco na luta pelos direitos humanos, pela cidadania e 

pelo respeito à identidade de gênero. 

 

Desde dezembro de 2011, data em que iniciamos os trabalhos de defesa à 

população LGBT, já realizamos diversas ações de visibilidade deste grupo 

populacional. Em janeiro de 2012, promovemos campanha institucional nas 

ruas da cidade, com o tema “Respeito e dignidade. É isso que queremos”. A 

campanha, composta por outdoor, banner eletrônico e mobiliário urbano, foi 

protagonizada pela professora municipal, Denise Ventura, e pela técnica de 

enfermagem, Raphaela Souza, ambas transexuais e cidadãs conquistenses. 

Foi a primeira vez que a Prefeitura de Vitória da Conquista realizou uma 

campanha publicitária voltada especificamente para a população de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). De acordo com o 

calendário divulgado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABGLT), dos 417 municípios baianos, Vitória da 

Conquista é o único a realizar um evento para comemorar a data. 
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Em fevereiro de 2012, por meio de Decreto Municipal nº 14.273, Vitória da 

Conquista se tornou a primeira cidade do interior a garantir o uso do nome 

social de travestis e transexuais. Apenas Salvador, Lauro de Freitas e 

Camaçari possuem legislação semelhante. Sendo assim, o decreto garante 

que as pessoas travestis e transexuais tenham direito à identificação por meio 

do seu nome social, quando do preenchimento de fichas de cadastros, 

formulários, prontuários, registros escolares e documentos congêneres, para 

atendimento de serviços prestados por qualquer órgão da Administração 

Pública Municipal Direta, Indireta, Autarquias, Fundações e nas instituições 

públicas de ensino da cidade de Vitória da Conquista. 

 

Nossa referência no trabalho, em relação ao público travesti e transexual, fez 

Vitória da Conquista sediar, de 13 a 15 de novembro de 2012, o III Encontro de 

Travestis e Transexuais da Bahia, promovido pela Associação de Travestis de 

Salvador (Atras), com o apoio do Coletivo de Diversidade Sexual Finas e da 

Assessoria Técnica de Políticas de Diversidade Sexual da Prefeitura Municipal 

de Vitória da Conquista. O objetivo foi reforçar, mais uma vez, que a transfobia 

desencadeia e realimenta processos discriminatórios, representações 

estigmatizantes, processos de exclusão, entre outros, voltados contra tudo 

aquilo que remeta, direta ou indiretamente, às práticas sexuais e identidades 

de gênero discordantes do padrão heterossexual e dos papéis estereotipados 

de gênero. Participaram do evento 80 travestis e transexuais de diferentes 

cidades do estado da Bahia. 

 

Este ano, construímos uma nova campanha institucional de visibilidade do 

Decreto nº 14.273/2013, uma vez que o mesmo faz parte de uma série de 

ações desenvolvidas pelo Governo Municipal, com o objetivo de contribuir para 

a promoção da cidadania, independente da orientação sexual das pessoas. 
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Caminhamos, portanto, no sentido de construir uma cidade de respeito ao ser 

humano, independente de sua orientação sexual e identidade de gênero. Para 

transexuais e travestis, esta luta contra a discriminação tem um nome: aqueles 

que escolheram usar, nas relações cotidianas, o chamado nome social. 

 

Apesar dos avanços, tanto em nossa cidade quanto nas esferas estaduais e 

municipais, a discriminação ainda é vigente. Em relatório sobre violências 

cometidas contra a população LGBT, lançado em 2012 pela Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, identificou-se que 

dos 278 assassinatos de LGBT em 2011, 49% são homicídios de pessoas 

trans. Dessa forma, é fundamental que continuemos, em parceria com o 

movimento social organizado, a fazer o enfrentamento à transfobia. 

 

Nesse sentido, conclamamos a toda população travesti e transexual de nossa 

querida Vitória da Conquista que se aproprie do Disque 100 para denunciar 

qualquer abuso aos seus direitos, bem como violações à sua integridade física 

ou psicológica. Trata-se de um esforço institucional, no sentido de evitar que 

apenas as violências mais graves cheguem ao conhecimento do Poder Público 

e que os crimes de ódio não passem impunes na nossa cidade. 

 

Assessoria Técnica de Políticas para Diversidade Sexual 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 


