
ATA DE REUNIÃO

Data: 04/11/2015 – 09:00h

Local: Sala do Gabinete da SESP

Pauta: Grupo Técnico Políticas LGBT -SESP

Participantes:

Ébio Machado – DEPEN

Eleandro Azevedo – PM

Geovana Angeli – BM

Mariana Onofre – DPC

Pedro Sampaio – PM

Rosa Domênica – PC

Silvia de Medeiros – DPC

Descrição da Reunião:

A terceira reunião do Grupo Técnico (GT) foi iniciada pelo Sr. Ébio Machado, expondo os

pontos de pauta.

Após  uma  rápida  apresentação,  a  Sra.  Rosa  Domênica  informa  que  substitui  o  Sr.

Maurício como representante da PC, ela que trabalha no Setor de Atendimento Psicossocial

do IML.

A Sra. Sílvia falou sobre sua participação em uma conferência na UniBrasil  voltada à

questão LGBT, na semana anterior à reunião deste conselho, onde houve uma dinâmica para

trabalhar a empatia, para que pensemos em um novo olhar que devemos ter nas relações de

abordagens com a população.

A Sra. Rosa complementou falando sobre a importância do uso do nome social para a

psicologia,  informando  que  no  atendimento  psicossocial  do  IML  existe  uma  ficha  com o

campo para o uso do nome social, além do nome dos documentos de identidade.



Os boletins correspondentes na PM e na BM são BOU e RGO, respectivamente e existe

um formulário da Polícia Científica que poderiam contemplar o nome social.

Quanto à questão dos cursos de formação, foi verificado junto à PM que no curso do CFO

a temática é tratada dentro da disciplina de Atuação Policial em Minorias, com apoio de uma

cartilha do Ministério da Justiça, com 20 horas-aula.

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:

 - Sr. Eleandro fará diligências para verificar a utilização do nome social no BOU – PM.

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 15 de dezembro, às 09h00, na SESP.

Renata Himovski Torres

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária


