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Ata da Reunião Extraordinária do Comitê LGBT – 19/08/2020 1 

 2 

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

<conferencia.pr.gov.br/ComiteLGBT>, deu-se início à Reunião Extraordinária 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); Suplentes da Sociedade Civil: Carla Moraes 7 

(APPAD); Convidados(as)/Colaboradores: Diego Xavier (Aliança Nacional LGBTI), Rafaelly 8 

Wiest (Grupo Dignidade), Rosane Freitas (SESA), Júlio Cesar Duailibe Salem Filho (DPPR 9 

NUCIDH), Juliana Taques (SESA), Mara Franzoloso (SESA), Karollyne Nascimento (Transgrupo 10 

Marcela Prado), Andreia Lino Lopes (MPT-PR), Lucimar Godoy (SESA), Clau Lopes (APP 11 

Sindicato), Daiane Pego (SEJUF) e Graziella Molina (SEJUF). Ana Raggio dá início à reunião, 12 

agradecendo a presença de todas as pessoas e solicitando que se apresentem rapidamente. Após 13 

rodada de apresentação, deu-se início aos pontos de pauta. 1. Aprovação da Pauta: Ana abriu 14 

para os(as) participantes indicarem novos pontos de pauta, caso tivessem. Não havendo, a pauta 15 

foi aprovada. 2. Atualização do Plano Estadual - Ações da Secretaria de Estado da Saúde: 16 

Ana Raggio informa que estão trabalhando na atualização do Plano Estadual de Políticas de 17 

Promoção e Defesa dos Direitos LGBT do Estado do Paraná desde o ano passado e que também 18 

foi solicitado, por meio de ofício, junto às Secretarias Estaduais colaboração para a construção de 19 

novo Plano. Ainda, informa que o ofício enviado para a Secretaria de Educação está tramitando e 20 

que já foi reiterado o ofício para a Secretaria de Segurança Pública, solicitando devolução. Por 21 

último, informa que este ponto de pauta foi sugerido pela Karollyne Nascimento. Rafaely West 22 

informa que Lucas Siqueira está afastado, devido a sua candidatura a vereador e que 23 

posteriormente ele enviará carta comunicando seu afastamento. Lucimar Godoy questiona se na 24 

última reunião as ações da SESA não haviam sido aprovadas. Ana Raggio destaca que essa 25 

reunião foi solicitada pela Karollyne Nascimento, para reanalisar o documento enviado pela SESA. 26 

Ana realiza a leitura do documento e apresenta as sugestões feitas na última reunião, após, abriu 27 

para novas sugestões. Antes, sugere que na ação 3 e na meta 3.1 conste a palavra “novo” para a 28 

implantação do CPATT. Ana passou a palavra a Karollyne Nascimento, visto que foi a mesma que 29 
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solicitou a pauta. Karollyne informa que na última reunião não conseguiu acompanhar as 30 

discussões, porém fez pontuações sobre alguns itens da proposta de ações da SESA para o 31 

Plano. Assim, sugere que na ação 4 conste o termo “processo transexualizador”, ao invés de 32 

“processo de readequação de sexo”. Também sugere que na meta 4.1 haja a inclusão da 33 

sociedade civil como participante das reuniões. Além disso, sugeriu a diminuição de prazo para a 34 

efetivação de ação 4, haja vista, que em 2022 encerra-se o mandato do atual governador. Por fim, 35 

sugere que na ação 7 seja inserida meta para a realização de campanha informativa sobre o 36 

autoteste. Rafaelly Wiest, pondera que os itens colocados na proposta da SESA falam em 37 

prevenção e questiona sobre a não inclusão de pessoas LGBT´s em situação de rua, com 38 

deficiência, população carcerária, etc; Destaca que a SESA precisa contemplar a saúde integral 39 

da população LGBT, conforme previsão na Lei do SUS, pois não estão tendo a atenção devida. 40 

Ademais, alerta que o CPATT não está funcionando de maneira efetiva, pois uma consulta no 41 

ambulatório demora de 2 a 3 anos de espera. Por fim, destaca que a SESA precisa observar o 42 

orçamento da união, que recebe verbas para realizar os atendimentos.  Karollyne complementa, 43 

sugerindo que a previsão de metas para o ambulatório hospitalar não devem ser somente realizar 44 

reuniões e sim de implantações. Por fim, Rafaelly Wiest comenta que já têm pessoas procurando 45 

o Ministério Público e a Defensoria Pública para judicializar a falta de atendimentos no CPATT e 46 

que as propostas de ações para o Plano da SESA devem estar integradas ao Plano Nacional de 47 

Saúde LGBTI+. Ana Raggio ressalta que já houve apresentação da SESA, referente a saúde 48 

integral LGBTI+ em uma oficina de divulgação sobre a política. Não havendo outras sugestões, o 49 

pleno concorda com as sugestões apontadas. Por último, Ana Raggio expõe que a Daiane já está 50 

trabalhando na proposta de Pacto para a inclusão da população LGBT no mercado de trabalho. 51 

Não havendo outros temas a tratar, Ana Raggio encerra a reunião. A presente ata foi lavrada pela 52 

Residente Técnica Daiane Pego e corrigida pela servidora Ana Raggio. 53 


