
ATA DE REUNIÃO

Data: 17/03/2016 – 09:30h

Local: Auditório -  SESP

Pauta: Grupo Técnico -  LGBT –SESP

Participantes:

Camila Mafioletti – Assessoria Jurídica Ministério Público

Carla Pelissari – Assessoria da Polícia Civil

Ébio Machado – Agente Penitenciário DEPEN

Eleandro Azevedo – Capitão Polícia Militar 

Fernando Mattos – Promotor Ministério Público

Geovana Angeli – Capitã Corpo de Bombeiros

Jussara Melo – Grupo CEPAC

Rafaelly Wiest – Grupo Marcela Prado

Renata Torres – Agente Penitenciário DEPEN

Rita de Cássia Lira – Delegada do DPC

Rosa Domênica – Psicóloga da Polícia Científica

Silvia de Medeiros – Investigadora do DPC

Toni Reis – Grupo Dignidade

Wagner Mesquita – Secretário SESP

Descrição da Reunião:

Sr. Secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária Dr. Wagner Mesquita

agradeceu o prêmio Aliad@s pela Cidadania LGBT, do Grupo Dignidade, recebido dia 14 de março.

Relatou que premiações oferecidas às corporações policiais são raríssimas, e que são motivo de muito

orgulho e chancelam as ações e objetivos propostos pelo GT LGBT/SESP. Agradeceu a presença dos



membros externos, como MP e os movimentos sociais e por entender que o GT é uma ferramenta

institucional  e  coletiva  da SESP,  agradeceu principalmente  a  participação  dos  representantes  das

corporações SESP pela dedicação e comprometimento com uma pauta tão delicada e importante.

1°Pauta - Indicação de Movimento Social para integração ao GT: Jussara Melo apresentou-se

indicando suas ações realizadas no Centro Feminista de Estudo e Assessoria no âmbito da militância

LGBT.

2°Pauta – Readequação da Resolução GT-LGBT/SESP: Foi  aberta a palavra para todos os

presentes manifestarem-se sobre a inclusão do novo movimento social, sendo unanime a decisão de

acolher o movimento, conferindo o caráter paritário do GT.

 3°Pauta -  Carteira de Nome Social: A representante Sra. Carla -  Assessoria da Polícia Civil

-relatou que o processo tem caráter de grande importância para a SESP, e que estão sendo realizadas

gestões  junto  à  CELEPAR,  no  sentido  de  conferir  segurança  técnica  do  documento.  Bem como,

informou que outras Unidades da Federação que já asseguram a Carteira de Nome Social estão sendo

procuradas para intercâmbio de boas práticas e pontos críticos durante o processo e na elaboração e

implantação. Capitã Angeli relatou que as corporações devem aguardar a definição da implementação

no Nome Social pela SESP, para que, somente então, possam inserir  em seus banco de dados a

possibilidade de inclusão de nome social, evitando assim fraudes como à exemplo do DPVAT.

4°Pauta Regimentos Internos de GT - LGBT de outros Estados: Foi verificado que os GTs dos

outros  Estados  não  possuem  Regimento  Interno.  Toni  Reis  entregou  à  Coordenação  do  GT  um

compilado (físico e CD) de Leis, Diretrizes, Planos e Políticas no âmbito da população LGBT, para

apoiar a elaboração do Regimento Interno. Foi alinhado que Renata, Mariana Onofre, Capitão Eleandro

e Capitão Sampaio desenharão uma Minuta para apresentação na próxima reunião.

5°Pauta  Ementas  das  Disciplinas  dos  Cursos  de  Formação  ou  de  Capacitação:  Foram

apresentadas todas as Ementas das Disciplinas das corporações que versam (minimamente) sobre a

População LGBT, sendo constatado que nenhuma corporação faz alusão específica a pauta, sendo o

assunto  abordado  dentro  de  disciplinas  como:  Direitos  Humanos;  Atuação  Policial  em Minorias  e

Violência em Grupos Vulneráveis. Notou-se que a pauta é apresentada somente nos processos de

Formação,  sendo  os  temas  pautados  de  maneira  incompleta.  Verificou-se  que  não  existem

Capacitações Continuadas que aborde o tema. 

Dr. Fernando de Matos sugeriu a realização de um Seminário da SESP em Direitos Humanos e a

população LGBT, para que os servidores mais antigos possam conhecer o tema e suas aplicações. 

Renata relatou que existem 02 frentes de trabalho: em longo prazo a inserção de uma Disciplina

nos cursos de Formação, e em médio prazo trabalhar com Seminários e Oficinas para os servidores de

carreira. Sendo que o Seminário poderia ser pensado para o exercício de 2017.

O GT LGBT SESP buscará ofertar mecanismos e ferramentas para que as capacitações possam

ser capazes de formar corporações preparadas para respeitar as garantias aos direitos humanos e a

todas as formas de diversidade.



6° Pauta Tratativas para o início de constituição de POP: Devido à falta de tempo, este ponto

de pauta foi transferido para a próxima reunião. 

7° Pauta - Ofício Circular SESP sobre implantação do GT: Foi definido que após a republicação

da Resolução do GT- LGBT/SESP (segundo item 2 da pauta), a coordenação do GT junto a Chefia de

Gabinete  SESP  farão  gestões  necessárias  para  que  seja  encaminhado  a  todas  as  Delegacias,

Batalhões, Penitenciárias e Cadeias Públicas uma cópia da Resolução que institui o GT e uma cópia

da Cartilha de Atuação Policial dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade da

SENASP,  tendo  como  prioridade  remeter  os  materiais  às  Unidades  com  maiores  demandas

(mapeadas  pelo  Transgrupo  Marcela  Prado):  1º  e  7º  Distrito  Policial,  IML,  Delegacia  da  Mulher,

Instituto de Identificação, Casa de Custódia de São José dos Pinhais e Centros de Triagem.

8° Pauta Análise de viabilidade de evento contra a Homofobia em maio: Foi acordado que no

Evento em alusão ao Dia Internacional contra a Homofobia, a ser realizado nas datas de 17 à 22 de

maio na UNINTER, haverá espaço para palestra e exposição do GT - LGBT/SESP.

Encaminhamentos:

- Republicação da Resolução do GT LGBT SESP

- Novo Ofício para indicação da OAB para composição do GT;

- Criação de e-mail institucional SESP para o GT;

- Elaboração de Minuta de Regimento Interno;

- Aproximação com GT-LGBT/SESA;

- Tratativas para o início de constituição de POP; 

- Alinhamento sobre o Evento contra a Homofobia;

- Articulação SESP para composição do Comitê Intersecretarial de Políticas LGBT no Estado;

- Próxima reunião dia 20 de abril às 09h30 no Auditório SESP.

Renata Himovski Torres

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária


