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Ata da Reunião Ordinária do Comitê LGBT – 06/08/2020 1 

 2 

No dia seis de agosto, do ano de 2020, via videoconferência disponível em 3 

<conferencia.pr.gov.br/ComiteLGBT>, deu-se início à Reunião Ordinária do Comitê de 4 

Acompanhamento da Política de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 5 

Travestis e Transexuais do Estado Do Paraná (Comitê LGBT - PR). Fizeram-se presentes 6 

Titulares Governamentais: Ana Raggio (SEJUF); Titulares da Sociedade Civil: Amanda 7 

Thomaz (CRP-PR), Lucas Siqueira (Grupo Dignidade);  Suplentes da Sociedade Civil: Carla 8 

Moraes (APPAD) Convidados(as)/Observadores: Mara Franzoloso (SESA) Lucimar Godoy 9 

(SESA), Juliana Taques (SESA), Priscila Dalmarco (SEED), Ana Felícia Bodstein de Freitas 10 

(SEJUF), Luana Barros (DPPR NUCIDH), Ana Cristina Dalla Lasta (DAS/SEJUF), Karollyne 11 

Nascimento (Transgrupo Marcela Prado), Rosane Freitas (SESA), Nahomi Helena (CAOP MPPR), 12 

Ingrid Pena (CPATT), Liza Fortes da Silva (DEPEN), Daiane Pego (SEJUF) e Graziella Molina 13 

(SEJUF). Ana Raggio dá início à reunião, agradecendo a presença de todas as pessoas e 14 

solicitando que se apresentem rapidamente. Após rodada de apresentação, deu-se início aos 15 

pontos de pauta. 1. Aprovação da Pauta: Karollyne solicita inclusão de ponto sobre o CPATT. 16 

Ana Raggio informa que já foi enviado ofício à SESA sobre as questões levantadas na última 17 

reunião e ressalta que as representantes da SESA avisaram no chat que estão sem microfone e 18 

câmera para participar da reunião, estando apenas como ouvintes. Assim, Karollyne entende que 19 

essa questão poderá aguardar a resposta do ofício. Sem mais, a pauta foi aprovada. 2. Atas das 20 

reuniões: Ana Raggio informa que todas as atas das últimas reuniões foram elaboradas. No 21 

entanto, devido ao grande número de documentos, pergunta como o plano gostaria de analisá-22 

las, sugerindo que a cada reunião sejam enviadas 3 atas para análise prévia e envio de sugestões 23 

de alteração por e-mail. O pleno concordou com a proposta, restando estabelecido este 24 

encaminhamento. 3. Atualização do Plano Estadual: Ana Raggio relembra como está se dando 25 

o processo de atualização do Plano, informando que de todas as Secretarias oficiadas (Educação, 26 

Comunicação Social e Cultura, Saúde e Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino 27 

Superior) apenas a SETI já havia respondido, documento que foi analisado em reunião anterior e 28 

a análise do Comitê já foi enviada à Superintendência. Nesta semana, recebeu retorno da SESA, 29 
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o que se passou a analisar. Após leitura do documento, Ana Raggio abriu para sugestões. Lucas 30 

Siqueira inicialmente parabeniza a SESA pelo documento enviado, registrando que o mesmo está 31 

muito bem feito e completo. Sugere que seja inserida ação para expansão da PEP; para 32 

atendimento da Meta 90 90 90 da UNAIDS; para criação de campanha de denúncia de preconceito 33 

nas Unidades de Saúde; e que consigne as ações de parceria da SESA com entidades da 34 

sociedade civil, o que já ocorre. Carla Moraes destaca não ter vislumbrado ações específicas de 35 

atenção à saúde de mulheres lésbicas. Ana comenta que realmente é comum que ginecologistas 36 

afirmam que mulheres lésbicas e bissexuais não fazem sexo e, por isso, não fazem o exame 37 

papanicolau, assim como não recomendam o uso de medicação pela parceira quando em casos 38 

de ISTs. Amanda Thomaz concorda com as questões levantadas e propõe que seja lavada à 39 

SESA ação que contemple capacitação para atendimento de saúde sexual das mulheres lésbicas 40 

e bissexuais. Lucas pede novamente a palavra e requer a meta da ação 1 preveja número de 41 

horas/aula das oficinas e quantidade por ano. Além disso, pergunta como se pretende criar um 42 

novo CPATT se o atual não está em funcionamento. Ana Raggio lembra que na análise da 43 

proposta da SETI foi requisitada, além do pontuado pelo Lucas, também o número de pessoas 44 

por curso/oficina. Ademais, concorda que ficou em dúvida se a ação 3 se refere à 45 

institucionalização do CPATT de Curitiba ou se de novo Centro. Lucimar informa no chat que se 46 

trata de novo. Assim, Ana Raggio sugere que isso seja contemplado no texto. Karollyne destaca 47 

que o CPATT é um serviço de extrema relevância e precisa ser retomado em Curitiba. Por fim, 48 

Amanda pede que seja inserida ação que contemple atenção de saúde mental, incluindo 49 

prevenção ao suicídio e atentando para as especificidades da população LGBT. Não havendo 50 

novas manifestações, Ana Raggio promove a leitura de todas as observações, que são aprovadas 51 

pelo pleno para envio à SESA. Carla pontua que são 22 Regionais de Saúde e que não faz sentido 52 

ofertar apenas 10 cursos. Karollyne explana que para os cursos da SESA são convocadas todas 53 

as Regionais. Ana agradece pela participação da equipe da SESA e parabeniza pela trabalho que 54 

vem desempenhando nesse complicado momento de pandemia. Karollyne questiona sobre 55 

notícias acerca da retomada do Comitê LGBT da SESA. Lucimar informa por chat que está sendo 56 

planejado encontro virtual. Por fim, Ana reitera pedido para que as representantes da SEED e 57 

SESP auxiliem na tramitação dos protocolos que estão em suas Secretarias e tratam do Plano 58 
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Estadual. Lisa compromete-se em buscar informações, assim como Priscilla. 4. 59 

Institucionalização do Comitê LGBT por Decreto: Ana explica que tem ciência de que a 60 

demanda do movimento LGBT é pela criação de Conselho. No entanto, registra que pretende-se, 61 

por hora, a institucionalização da instância por Decreto, a fim de ampliar a participação da 62 

população LGBT, abarcando o interior do Estado, assim como assegurar a participação das 63 

Secretarias de Estado. Lucas pergunta por qual normativa foi criado o Comitê. Ana Raggio informa 64 

que por meio de Resolução da SEJUF. Lucas agradece e informa que, conforme trazido em outras 65 

reuniões, o Grupo Dignidade segue buscando a criação de Comissão na ALEP para realizar 66 

relatório acerca da violência contra LGBT. Registra que conversou com líder do Governador na 67 

Assembleia e que logo a Comissão será criada. Ana agradece pelo informe e parabeniza o Grupo 68 

pela iniciativa, em seguida, passa a leitura da Minuta de Decreto, também enviada por e-mail junto 69 

da convocação. Salienta que como a Lei Estadual nº 19.848/2019 determinou à SEJUF a atuação 70 

junto às políticas para LGBTI+, esta será a sigla utilizada no Comitê. A própria Ana destaca artigo 71 

que traz prazo de 60 dias para a indicação de representantes pelas ONGs e pastas, contados da 72 

data da publicação do Decreto. Finalizada a leitura, Lucas observa que não consta nenhuma 73 

disposição estabelecendo quórum. Ana propõe que isto seja tratado diretamente no Regimento 74 

Interno e Lucas concorda. Lisa pontua que verificou uma cadeira para SESP e outra para o 75 

DEPEN, mas lembra que o DEPEN está na SESP. Ana explica que a intenção é contemplar todas 76 

as políticas que são relevantes para a população LGBT, independentemente do número de 77 

representantes que isso acarretará para cada Secretaria. Amanda rememora que Ana afirmou que 78 

o Comitê permitirá a interiorização das representações e questiona como isso se dará, se por 79 

reuniões no interior ou videoconferências. Ana explica que somente com um Conselho seria 80 

possível haver pagamentos de despesas para a realização de reuniões interiorizadas, mas explica 81 

que com o maior número de vagas será possível a maior diversidade de representantes e que 82 

mesmo depois da pandemia, pretende-se a continuidade das reuniões por vídeo. Ana Felícia 83 

pergunta se há disposição assegurando cadeira para o CRP. Ana Raggio entende que este poderá 84 

disputar as vagas da sociedade civil, assim como OAB e CRESS. Amanda concorda. Sobre o 85 

artigo destacado pela Ana Raggio, esta informa que a indicação dependerá da SEJUF convocar 86 

assembleia prevista no artigo 12, assim propõe que o prazo seja inserido naquele artigo. Sem 87 
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mais, a sugestão de alteração trazida pela Ana Raggio é aprovada, assim como o restante da 88 

Minuta. 5. Orientação sobre SUAS para LGBTI+: Ana Raggio rememora que esta orientação foi 89 

deliberada há algumas reuniões atrás. No entanto, ainda não tinha sido elaborada. Com a chegada 90 

da Residente Técnica Daiane, esta auxiliou na elaboração do documento, que foi enviado também 91 

para o Fernando, gestor da política LGBT do Município de Curitiba, para Valdirene, assistente 92 

social e Presidente do FONGES LGBT, e para a equipe do DAS/SEJUF, chegando-se ao 93 

documento ora apresentado, também enviado por e-mail quando da convocação da reunião. Após 94 

leitura, sugere que dois parágrafos, que aprofundaram informações sobre a política da assistência 95 

social sejam retirados, vez que o objetivo do documento é uma orientação simples. O pleno 96 

concorda. Ana ainda sugere que programas que tratam de temas do campo sejam retirados. Ana 97 

Cristina entende estratégico retirar e deixar uma redação mais simples no restante do texto, com 98 

ilustrações, para que fique mais acessível e dinâmico. Karollyne enfatiza que a população LGBT 99 

ainda sofre muita discriminação nos equipamentos da assistência, motivo pelo qual entende que 100 

esta ação não pode vir descolada da atuação junto aos profissionais. Ana Raggio concorda e 101 

informa que irá dialogar em outro momento com a Ana Cristina para que sejam feitas as 102 

capacitações específicas com cada Escritório Regional e os municípios de cada região, dando 103 

continuidade a capacitação já realizada este ano. Não havendo outras sugestões, Ana informa 104 

que irá enviar o documento para a equipe da Comunicação da Secretaria e, assim que uma 105 

proposta estiver pronta, fará o envio por meio de whatsapp para aprovação. O pleno aprova o 106 

encaminhamento. 6. Retorno sobre sustentabilidade das ONGs LGBT: Ana Raggio lembra que 107 

este assunto foi debatido na última reunião e que o Fabian havia ficado de trazer retorno sobre 108 

apoio por empresas parceiras. Tendo em vista sua ausência, sugere que o tema seja debatido na 109 

próxima reunião. Lucas apresenta a mesma sugestão, a qual é aprovada. Com a finalização dos 110 

pontos de pauta, Priscilla informa que, até março deste ano, foram realizadas alterações de 111 

cadastro no nome social de aproximadamente 400 contas de alunos. Karollyne parabeniza pela 112 

iniciativa, mas traz que tem conhecimento de casos de pessoas trans que tiveram seu histórico 113 

escolar entregue com o nome civil, ao invés do nome social. Priscilla corrobora, trazendo que já 114 

recebeu outros casos assim e pede que a Karollyne envie o caso para ela para os devidos 115 

encaminhamentos. Ana Raggio expõe que pedirá à Daiane para que trabalhe na minuta de Pacto 116 
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para inclusão da população LGBT no mercado de trabalho e que em seguida fará convocação do 117 

grupo que debate sobre esta temática. Nahomi questiona se alguma das pessoas presentes teria 118 

informações sobre o levantamento feito pelo Fórum Paranaense de Travestis e Trasexuais, 119 

informado durante a Audiência Pública realizada em 2019 no MPT. Ana Raggio coloca que a 120 

Sabrina terá essas informações, mas não está na reunião, comprometendo-se a passar o contato 121 

da mesma. Não havendo outros temas a tratar, Ana Raggio agradece a presença de todas as 122 

pessoas e encerra a reunião. A presente ata foi lavrada pela servidora Ana Raggio e corrigida 123 

pelas Residentes Técnicas Daiane Pego e Graziella Molina. 124 


