COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DE LÉSBICAS, GAYS,
BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DO ESTADO DO PARANÁ (COMITÊ LGBT - PR)

Ata da Reunião Ordinária do Comitê LGBT – 06/02/2020

No dia seis de fevereiro, do ano de 2020, no Palácio das Araucárias, Rua Jacy Loureiro de
Campos, s/n - Centro Cívico, nesta Capital, deu-se início à Reunião Ordinária do Comitê de
Acompanhamento da Política de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais do Estado Do Paraná (Comitê LGBT - PR). Fizeram-se
presentes os(as) Titulares Governamentais: Ana Raggio (SEJUF); Titulares da Sociedade
Civil: Amanda Thomaz (CRP-PR), Lucas Siqueira (Grupo Dignidade), Sabrina Mab Taborda
(Dom da Terra - Afro LGBT); Convidados(as)/Observadores: Sandra Aparecida Martins
Grochovski (SESA), Lucimar Godoy (SESA), Juliana Taques (SESA), Priscila Dalmarco (SEED),
Adriano de Oliveira (SEED), Liza Minelly (Grupo Esperança), Janaina Plasido (MPPR), Toni Reis
(Grupo Dignidade), Gabriel Godoy (Grupo Dignidade), Ana Felícia Bodstein de Freitas (SEJUF).
Ana Raggio deu início à reunião, cumprimentado a todas as pessoas presentes. 1. Aprovação
da pauta: após leitura da pauta, representantes da SESA na reunião solicitaram o adiantamento
de ponto de pauta acerca do GT da SESA. Renata informou que não poderia ficar na reunião por
muito tempo e pediu que o ponto sobre o Plano Estadual de Drogas se mantenha como o
primeiro. Assim, acordou-se que o debate sobre o GT da SESA será adiantado, sendo o próximo
após o Plano Estadual de Drogas. Dessa forma, a pauta foi aprovada. 2. Plano Estadual de
Drogas do Paraná e sua interface com as políticas públicas para a população LGBT –
Renata Torres: Ana apresentou a servidora Renata Torres, que costumava Coordenar o Comitê
LGBT da SESP, e agora está no Departamento de Políticas sobre Drogas. Renata Torres
agradeceu a possibilidade de participar da reunião e explanou que encontra-se aberta consulta
pública sobre o Plano Estadual de Drogas. Por este motivo, tem feito articulações com
colegiados dos diferentes públicos de direitos humanos, a fim de garantir que suas
especificidades sejam contempladas no Plano. Assim sendo, pediu que o Comitê LGBT participe
da Consulta Pública, visto que a população LGBT precisa de medidas específicas de cuidado
nessa política. Amanda Thomaz entende que seja necessário assegurar o devido cuidado com
relação à saúde mental de pessoas LGBT usuárias de drogas, mas tendo em vista as medidas
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de redução de danos que são utilizadas com sucesso em diversos países, porém, encontram
muita resistência no país, especialmente no atual cenário político. Liza Minelly expõe as graves
violações de direitos que as pessoas trans sofrem em locais de internação, comunidades
terapêuticas, umas vez que a maior parte delas está atrelada a religiões, pedindo que sejam
asseguradas
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especificidades da população LGBT. Ana sugere que a Consulta seja preenchida no momento
da reunião, a fim de facilitar o processo. Lembra também da importância de se assegurar as
estratégias de educação de par, permitindo que a própria população LGBT atue em conjunto
com o Estado. A plenária concorda com as sugestões feitas e os textos são inseridos
diretamente na consulta. Sendo o que tinha para trazer nesse momento, Renata agradece pela
participação do Comitê e espaço na reunião. Ana registrar sua admiração pelo trabalho
desenvolvido pela servidora e parabeniza pela iniciativa de procurar os públicos específicos. 3.
Grupo de Trabalho da SESA: Ana passou a palavra ao Toni Reis, visto que foi o mesmo que
solicitou a inclusão do ponto de pauta. Toni lembrou que havia em funcionamento na SESA um
colegiado que trabalhava a questão da atenção à saúde integral de LGBT, seguindo o Plano
Nacional de Saúde Integral de LGBT. No entanto, este não tem mais funcionando e gostaria de
informações sobre sua retomada. Lucimar Godoy frisou que se tratava do Comitê Técnico de
Saúde Integral das Pessoas LGBT. Informou que a SESA está trabalhando com o processo para
indicação de novas entidades da sociedade civil. Pediu auxílio para divulgação do Edital que
sairá para convocação da sociedade civil. Ana se comprometeu com o compartilhamento das
informações que possui. Lucas afirmou que pode enviar para diferentes contatos. 4. Minuta de
Deliberação acerca do Plano Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT: Ana
apresentou proposta de texto para definição de posicionamento do Comitê LGBT para a
construção do Plano Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos de LGBT. Lembra que as
ações já foram analisadas em reuniões anteriores e aprovadas pelo Conselho, tendo como fonte
o resultado da última Conferência LGBT de 2015. Explicou que havia pensado em Deliberação,
mas, considerando que o Comitê tem, caráter somente consultivo, entende que deve ser
alterado para Resolução. Após leitura integral do documento, alguns pontos foram alterados,
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sendo aprovado o documento anexo à presente. 5. Respostas a Ofícios do Comitê: A pauta foi
solicitada por Liza Minelly, que destacou a importância de fazer esse controle, para que o
Comitê seja efetivo. Ana explanou que não possui um levantamento, mas que até o momento
temos ofícios direcionados à SESP sobre a questão do GT e da alteração no Boletim de
Ocorrência face à decisão do STF. Além disso, temos ofícios que foram direcionados à SESA
pedindo informações sobre o CPATT, o Processo Trnasexualizador no SUS e atenção à política
de enfrentamento ao HIV/AIDS. Alguns deles não foram respondidos. Assim, o Comitê decidiu
por reiterar os mesmos. 6. Grupo de Trabalho da SESP: Ana explica que recebeu diferentes
pontos de pauta sobre LGBT e segurança pública, advindos do Toni Reis e da Liza Minelly,
motivo pelo qual decidiu por aglutinar todos neste. Como mencionou anteriormente, já foi
pautado junto à SESP sobre a necessidade de retomada do Comitê LGBT, visto que seria por
meio do GT que se possibilitaria o andamento de todas as demandas apresentadas nesse
Comitê. Assim, os subpontos a seguir não foram debatidos, entendendo-se que a prioridade é a
retomada do GT para debate naquela instância: 1. Treinamento de agentes penitenciários; 2.
Funcionamento da ala para pessoas trans no sistema prisional; 3. Andamento das investigações
dos casos de assassinato de pessoas trans no Paraná. 7. Articulações na ALEP para criação
de Relatório sobre a violência contra LGBT: Ana passou a palavra ao Toni Reis para
informações sobre este ponto de pauta por ele requisitado. Toni relatou que na Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul foi criada uma Comissão Parlamentar para levantamento de
dados sobre violência contra LGBT, por iniciativa da Deputada Luciana Genro, que congregou
Deputados(as) de diversos partidos políticos, do PSOL ao PSL. Ao final, foi elaborado um
relatório com recomendações de ações ao Poder Executiva, para garantia de direitos desta
população. Informa que está fazendo a mesma articulação no Paraná e pediu apoio do Comitê
nesta iniciativa. Entende que isso irá ensejar a pressão política para criação do Conselho
Estadual LGBT e implementação do Plano Estadual. Todas as pessoas presentes entenderam a
relevância da articulação e decidiu-se que as organizações que compõem o Comitê irão fazer
seu apoio diretamente, não havendo possibilidade ou necessidade de manifestação do Comitê.
8. Seminário Internacional da UFPR em abril: Toni Reis deixou o convite para o Comitê
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participar das atividades. Sem mais, a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada pela
servidora Ana Raggio.
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