
ATA DE REUNIÃO

Data: 19/05/2016 – 10:00h

Local: Auditório - SESP

Pauta: Grupo Técnico - LGBT –SESP

Participantes:

Ana Zaiczuk Raggio – Grupo Dignidade

Camila Mafioletti Daltoé – MPPR LGBT

Ébio Machado – Agente Penitenciário DEPEN

Geovana Angeli – Capitã Corpo de Bombeiros

Jussara Melo – Grupo CEPAC

Marcio Martins – Dom da Terra AfroLGBT

Pedro Paulo P. Sampaio – Tenente Polícia Militar 

Renata Torres – Agente Penitenciário DEPEN

Rosa Domênica – Psicóloga da Polícia Científica

Silvia de Medeiros – Investigadora do DPC

Kamila Felicio - Estagiária EP/SESP

1°Ponto -  Atendimento às mulheres trans pelas Delegacias da Mulher: Foi apresentado pelo

MP um episódio de recusa de atendimento a uma mulher trans por uma Delegacia da Mulher (DM),

uma vez que a cidadã não possuía nome retificado. 

O MP instaurou processo para apurar tal evento, e foi relatado a necessidade da criação de um

decreto  que  venha  a  regular  o  atendimento  a  pessoas  trans  pelas  DM,  usando  como  base  a

jurisprudência de outros 03 Estados (PB, SP e RS). 

A  representante  da  DPC  relatou  que  foi  encaminhado  expediente  ao  Juizado  de  Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher contendo solicitação de orientação sobre pontos de discussão

tendo em vista a busca da DM em padronizar o atendimento a este grupo específico. A representante

relatou que até o momento não foi recebida a resposta do ofício.



A representante do Grupo Dignidade relatou que há real necessidade de discussão de atualização

da Lei Maria da Penha Lei 11.340/ 2006, para que oas mulheres trans sejam visibilizadas por esta Lei,

uma vez que atualmente o processo de retificação de nome é moroso, oneroso e dependente de

interpretação do judiciário.

2°Ponto  –  Apresentação  sintética  dos  pontos  a  serem  dialogados  no  evento  contra  a

Homofobia: O evento será realizado na data 19/05, na Faculdade UNINTER – Campos Garcez. O

início do evento às 19h00. Foram definidos a ordem dos representantes, temáticas e integração das

falas.  

3°Ponto  -  Tratativas  para  o  início  de  constituição  do  Procedimento  Operacional  Padrão

(POP):  Foi apresentado modelo de POP do Corpo de Bombeiros suas funcionalidades, objetivos e

metas. Foi indicado que a SENASP possui um POP específico para esta população. 

Encaminhamentos:

-  Apresentação  do  POP -  SENASP  específico  para  população  LGBT,  procurar  pdf  para  fácil

divulgação.

- Pesquisar e apresentar as jurisprudências de outros 03 Estados para atendimento das mulheres

trans.

- Publicação da Resolução com atualização dos representantes e instituições.

- Elaboração Ofício SESP com divulgação do GT-LGBT.

Renata Himovski Torres

Coordenadora Grupo Técnico - LGBT –SESP

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária


