
ATA DE REUNIÃO

Data: 06/10/2015 – 09:00h

Local: Auditório (SESP)

Pauta: Grupo Técnico Políticas LGBT -SESP

Participantes:

Roberto Milaneze – Chefe de Gabinete - SESP

Ébio Machado – GFS/SESP

Capitão Eleandro – Setor de Planejamento PM

Capitão Pedro Sampaio - Primeira Seção do Estado-Maior

Silvia de Medeiros - Investigadora Polícia Civil - Delegacia da Mulher

Maurício de Souza – Polícia Científica

Geovana Angeli – Corpo de Bombeiros 

Renata Torres – Assessoria de Projeto/DEPEN

Descrição da Reunião:

A  segunda  reunião  do  Grupo  Técnico  (GT)  foi  iniciada  pelo  Chefe  de  Gabinete  Sr.

Roberto Milaneze, que reiterou o compromisso da SESP relacionada à pauta.

Houve atenção ao pedido de novos integrantes e passam a participar do GT representes

da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros. 

Capitão  Eleandro  teceu  análise  e  exposição  do  material  audiovisual  enviado  por

Movimentos Sociais (Grupo Dignidade e Transgrupo Marcela Prado), que conclui que seu uso

deva ser como material de apoio nas capacitações específicas para a pauta de 2016.

Maurício relata que na Polícia Cientifica existe um Núcleo Psicossocial  que atende as

demandas que chegam ao Instituto Médico Legal. 

Renata apresentou a demanda respondida a Secretaria Nacional de Direitos Humanos

que versava sobre as 08 obrigações dispostas no Termo de Cooperação. As respostas foram



categorizadas como alcance de curto, médio e longo prazo, segundo critérios debatidos pelo

GT.

Capitão Eleandro relata que a pauta LGBT é abordada na disciplina Atuação Policial e

Minorias. E, Capitão Pedro relata que na disciplina Direitos Humanos e Cidadania a pauta é

exposta,  porém depende  da  sensibilidade  do  instrutor,  como a exemplo  da  disciplina  no

DEPEN,  comentou  Ébio.   Capitão  Pedro  descreve  a  necessidade  das  corporações

reconhecerem-se como Polícia Garantidora de Direitos.

Capitã Angeli informa que o Curso EAD em Direitos Humanos é obrigatório no Corpo de

Bombeiros, e fará uma análise sobre a pauta LGBT e a disciplina.

Silvia relata a necessidade imperativa de discutir o tema com aulas presenciais, pois é um

tema  extremamente  delicado  e  precisa-se  no  início  ter  proximidade  com  o  público  em

formação, bem como muita atenção para os instrutores a serem selecionados.

Ébio divulga data e informes da Conferência Estadual LGBT que ocorrerá em Curitiba nas

datas de 06 a 08 de novembro. Todos os participantes se interessaram pela participação.

O  GT  -  LGBT/SESP  deve  necessariamente  ter  participação  paritária  entre  membros

externos  e  internos,  desta  forma  devem-se  encaminhar  convites  com  solicitação  de

representantes para CAOP/MP, Comissão da Diversidade da OAB, Defensoria Pública e dois

movimentos sociais a serem definidos pelo GT.

As indicações dos representantes dos movimentos sociais serão articuladas com a Chefia

de gabinete SESP, Coordenação da Conferência Estadual LGBT e consequente anuência do

GT. 

O GT inclina-se pela realização de reunião com as Escolas de Formação da PM, PC e

DEPEN, Bombeiros para que se inicie um diálogo com vistas a trabalhar o tema em 2016,

uma vez que o GT apontou como meta de curto prazo a inserção do tema Diversidade como

disciplina de cursos de formação e de capacitação continuada pata todas as corporações da

SESP.

Pendências:

-    Verificar a quantidade e localização de Delegacias da Mulher no Estado do Paraná;

-  Informações a cerca do protocolado 13.262.678-2 que versa sobre o Nome Social, que

tramita dentro do Instituto de Identificação.



Encaminhamentos:

 - Todos os presentes continuarão a pesquisar junto às respectivas Escolas de Formação

informações sobre a existência de disciplinas que contemplem a pauta e demais informações

relacionadas;

-  Maurício  trará  informações sobre  possíveis  capacitações  que  o  Núcleo  Psicossocial  do

Instituto Médico Legal possui;

- Capitão Eleandro disponibilizará a ementa da disciplina Atuação Policial e Minorias.

- Renata encaminhará o Termo de Cooperação e materiais afetos.

- Renata e Ébio farão a articulação com a Coordenação da Conferência para integrar todos os

representantes da SESP no eixo 3 - Justiça e Segurança Pública na Conferência.

- Solicitação à Chefia de Gabinete SESP convite ao GT: CAOP/MP, Comissão da Diversidade

da OAB, Defensoria Pública para integrarem o GT.

- Definição de método para escolha dos 02 movimentos sociais para composição do GT.; 

- Próxima reunião marcada para dia 04 de novembro as 08h30 na SESP.

Renata Himovski Torres

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária


