
ATA DE REUNIÃO

Data: 18/02/2016 – 09:30h

Local: Sala do Gabinete da SESP

Pauta: Grupo Técnico -  LGBT –SESP

Participantes:

Renata Torres - DEPEN

Ébio Machado – DEPEN

Geovana Angeli – BM

Rosa Domênica – PC

Silvia de Medeiros – DPC

Camila Mafioletti – MP

Rafael Kirchhoff – OAB

Marcos Kleinowski – OAB

Rafaelly Wiest – Grupo Marcela Prado

Lucas Siqueira – Grupo Dignidade

Toni Reis – Grupo Dignidade

Márcio Marins – Grupo Dom da Terra

Descrição da Reunião:

A quarta reunião do Grupo Técnico (GT) foi iniciada pela contextualização do requerimento do

Grupo Dom da Terra AfroLGBT, por meio de seu representante Sr. Márcio Marins para participação no

GT. 

Sr. Márcio relatou a inobservância do critério de paridade do Grupo Técnico, estabelecido no item

V da Cláusula 5º  do Termo de Cooperação entre a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o

Governo do Paraná, celebrado em 2012. O Ofício nº 16/2016 e anexos encaminhados pelo Grupo Dom

da Terra AfroLGBT foram protocolizados na SESP sob o nº 13.961.025-3.



Após a exposição do Sr. Márcio, foi deliberado que a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos

Humanos deverá compor o GT como membro governamental, sendo então necessária a inclusão de

movimento social adicional para conferir a paridade e os membros do GT acataram em unanimidade a

solicitação do Grupo Dom da Terra AfroLGBT. 

Renata expôs a realização de reunião em Janeiro/2016 com Ministério Público do PR, Secretário

SESP, Chefe de Gabinete SESP, Delegado Geral DPC e membros SESP do GT sobre a inovação em

instituir o grupo, bem como indicou o posicionamento do Secretário a cerca do encaminhamento de

conflitos no âmbito LGBT para o COPE/DPC. 

Capitão Angeli (Corpo de Bombeiros) apresentou a possibilidade de inserção do nome social no

R.G.O.  (Registro  Geral  de  Ocorrências),  entretanto  expõe  a  necessidade  de  capacitação  dos

bombeiros para correto preenchimento. Silvia (DPC) relatou que é possível na realização do B.O. a

inserção  de  motivação  no  campo Política  Pública,  mas refere  a  necessidade de  capacitação  dos

policiais civis para correto preenchimento. Rosa (Científica) indicou que no IML também é possível

inserir o nome social, embora os profissionais não estejam capacitados.

Marcos (OAB) relatou a importância do GT ser constituído por membros servidores de carreira do

Estado, o que confere um teor extremamente técnico,  ampliando as chances de continuidade das

ações ao longo dos anos. Silvia falou da importância política do GT, e seus futuros desdobramentos

positivos dentro de cada corporação. 

Referente a demanda do Patronato de Londrina, Rafaelly relatou que o GT é uma ferramenta de

assessoramento do Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, frisando que não

se deve trabalhar como um Conselho. Todos endossaram que o GT é uma instância de discussão e

encaminhamentos.  Logo,  todos  membros  indicam  que  o  GT  não  deveria  assinar  a  moção

encaminhada,  entretanto  a  solicitação  de  capacitação  para  as  corporações de  Londrina  pode ser

viabilizada com prioridade.

Ébio e Toni Reis expressaram a importância de estabelecimento de um Regimento Interno do GT.

Toni sugere que cada caso concreto que o GT acompanhou e fez gestões necessárias, seja tratado

como um Procedimento Operacional Padrão (POP). 

Rafaelly mapeou as principais demandas da população LGBT na SESP: 1º e 7º Distrito Policial,

IML, Delegacia da Mulher, Instituto de Identificação e Centros de Triagem. Ela também sugeriu que

todos os Delegados da DPC deveriam estar cientes da instituição do GT. Renata sugeriu a emissão de

um ofício circular da SESP endereçado à todas as Delegacias, Batalhões e Unidades Penais com a

informação de instituição do GT.

Rafaelly destacou o brilhante trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Combate aos Cybercrimes da

Polícia Civil. 

Os 03 Movimentos Sociais enobreceram a instituição do GT, uma vez que no Brasil,  somente

outros 03 Estados formalizaram o GT: Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro.  Considerando a

instituição do GT como uma valorosa vitória dos movimentos sociais, Toni Reis informa que o Grupo



Dignidade fará uma homenagem em evento a ser realizado no dia 14 de março ao Sr. Secretário de

Segurança Pública e Administração Penitenciária. 

Foi informado que o Protocolado nº 13.262.678-2 que versa sobre o Nome Social, encontra-se no

Instituto de Identificação, sendo elaborado estudo de viabilidade técnica para implantação da Carteira

de Nome Social.

Encaminhamentos:

Os Grupos Dignidade, Dom da Terra AfroLGBT e Marcela Prado irão sugerir à Coordenação do GT

a  indicação  de  um  Movimento  Social  que  tenha  como  viés  o  trabalho  com  lésbicas,  conferindo

representatividade de todos os segmentos LGBT no GT.

Rafaelly e Toni Reis irão disponibilizar cópias de outros Regimentos Internos análogos ao GT-

LGBT/SESP, para ciência do GT e posterior elaboração do Regimento Interno.

Como forma de historização do GT todos os casos concretos discutidos no GT constituirão um

POP, a ser melhor discutido na próxima reunião.

Análise de viabilidade - junto à Chefia de Gabinete SESP - de expedição de um ofício circular da

SESP endereçado a todas as Delegacias, Batalhões e Unidades Penais.

Entrega do Ofício nº 06/2016 do Grupo Dignidade com indicação de homenagem ao Sr. Secretário

de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

Verificação de possibilidade de um evento contra a Homofobia no mês de maio em alusão ao Dia

Internacional contra a Homofobia (17 de maio).

Agendamento de reunião SESP para ciência quanto ao teor do estudo de viabilidade técnica para

implantação da Carteira de Nome Social.

Os representantes PM, Corpo de Bombeiros, DPC, Científica e DEPEN trarão na próxima reunião

as ementas das Disciplinas dos Cursos de Formação ou de Capacitação Continuada que versem sobre

a população LGBT.

 Após encaminhamento da sugestão de um adicional Movimento Social, o mesmo será convidado

para próxima reunião para alinhamento conceitual.

A readequação e republicação da Resolução do GT – LGBT/SESP será realizada após a próxima

reunião do dia 17 de março, às 09h30, na SESP.

Renata Torres

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária


