
ATA DE REUNIÃO

Data: 01/09/2015 – 09:00h

Local: Auditório (SESP)

Pauta: Grupo Técnico Políticas LGBT -SESP

Participantes:

Roberto Milaneze – Chefe de Gabinete - SESP

Renata Torres – Assessoria de Projeto/DEPEN.

Ébio Machado – GFS/SESP

Capitão Eleandro – Setor de Planejamento PM

Mariana Onofre – Escrivã Polícia Civil – Delegacia da Mulher

Silvia de Medeiros - Investigadora Polícia Civil - Delegacia da Mulher

Descrição da Reunião:

A primeira reunião para a constituição do Grupo Técnico (GT) foi iniciada pelo Chefe de

Gabinete Sr. Roberto Milaneze, que reiterou o compromisso da SESP relacionada à pauta e a

importância das metas propostas pelo Plano Estadual de Politicas Publicas para a Promoção

de Defesa dos Direitos de LGBT assinado pelo Governo do Estado em 2013.

Os integrantes fizeram uma apresentação de suas atividades laborais, suas aproximações

com o tema e capilaridade de redes. Foi informado que o Capitão Pedro Sampaio estava de

férias e que assim que retornasse, estaria a disposição do GT. 

Renata entregou a cada representante um Plano Estadual de Politicas Publicas para a

Promoção de Defesa dos Direitos de LGBT e uma cópia do Termo de Cooperação entre o

Governo  do  Estado  e  a  Secretaria  Nacional  de  Direitos  Humanos.  Também  realizou

exposição sobre as metas elencadas no Plano e em conjunto com a equipe foram alinhadas

responsabilidades de cada instituição da SESP para que o atingimento das metas comece a

ser construído.



Renata  apresentou  o  Termo de  Cooperação  do  Governo  do  Estado  e  da  Secretaria

Nacional  de  Direitos  Humanos,  sendo  a  Cláusula  Quinta  integralmente  debatida,  com

alinhamentos  de  responsabilidades  e  elaboração  de  cronograma  inicial,  para  que  as  08

obrigações  dispostas  no  Termo sejam devidamente  obedecidas  no  curto,  médio  e  longo

prazo, segundo critérios debatidos pelo GT.

Silvia  indicou a importância de trabalhar  com a cartilha da SENASP sobre Segurança

Publica  sem  Homofobia  e  temas  de  Diversidade  no  contexto  das  políticas  públicas  de

segurança. Indicou a necessidade das instituições inserirem em suas formações um módulo

sobre a pauta, utilizando a Cartilha da SENASP como guia, a exemplo da metodologia da

Escola da Policia Civil que utiliza alguns materiais da SENASP na formação complementar

dos policiais. 

O GT concordou em realizar aproximação com as Escolas de Formação da PM, PC e

DEPEN para que se inicie um diálogo com vistas a trabalhar o tema em 2016 nos cursos de

formação e de capacitação continuada.

Ébio relata a importância de estarem integradas no GT todas as instituições da SESP,

sendo  necessários  aproximação  e  convite  ao  Corpo  de  Bombeiros,  DEPSD  e  a  Policia

Científica. 

O GT coloca como uma meta importante (médio prazo) a elaboração de um protocolo de

atenção  em  Segurança  Pública  para  o  grupo  LGBT:  desde  a  ocorrência  policial,

encaminhamento às Delegacias, até a custódia nas Unidades Penais, o grupo entende que

este produto deva ser elaborado no ano de 2016.

O GT aponta como meta (curto prazo) a inserção do tema Diversidade como disciplina de

cursos de formação e de capacitação continuada pata todas as corporações da SESP.

Mariana  Onofre  relata  a  importância  de  estabelecer  proximidade  entre  o  GT  e  os

integrantes  do  Ministério  Público  como  os  Procuradores  que  são  afetos  à  pauta  da

diversidade.

Indica-se a importância de informar à Comissão da Diversidade da OAB e ao MP sobre a

formação do GT, pautas e deliberações.

Silvia  e  Mariana  sugeriram que a  Delegada  de  Polícia  Civil  Dra.  Eunice  Bonani  seja

convidada a integrar o GT dado a sua ampla experiência e o trabalho de excelência que

realiza na Delegacia da Mulher.

O Grupo indicou o nome da servidora Renata Torres para secretariar o GT.



Encaminhamentos:

 -  Todos os presentes  solicitarão as suas respectivas  Escolas  de Formação informações

sobre a existência de disciplinas que contemplem a pauta, informações que serão debatidas

em próxima reunião.

-  Renata encaminhará à Chefia de Gabinete da SESP às sugestões de composição dos

membros, para que seja solicitada a publicação de Resolução para instituir o GT; 

- Mariana Onofre ficou responsável por verificar a quantidade e localização de Delegacias da

Mulher no Estado do Paraná;

-  Mariana  Onofre  ficou  responsável  por  trazer  informações  a  cerca  do  protocolado

13.262.678-2 que versa sobre o Nome Social, que tramita dentro do Instituto de Identificação;

- Capitão Eleandro fará na próxima reunião exposição e análise de material audiovisual que

os Movimentos Sociais (Grupo Dignidade e Transgrupo Marcela Prado) enviaram à SESP

com vistas a subsidiar discussões dentro das corporações;

- Próxima reunião marcada para dia 06 de outubro as 08h30 na SESP.

Renata Himovski Torres

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária


