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Reunião Extraordinária do Comitê LGBTI+ PR — 22/11/2022 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de Novembro do ano de 2022, às 09h00,  

presencialmente na Sala de Reunião no 6º andar, Ala B do Palácio das 

Araucárias, deu-se início à Reunião Extraordinária do Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento da Política de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexuais e Outras Orientações 

Sexuais, Identidades e Expressões de Gênero do Estado do Paraná (Comitê 

LGBTI+ PR). Fizeram-se presentes, conforme convocação prévia Titulares 

Governamentais: JANE VASQUES (SEJUF); MARA CARMEN RIBEIRO 

FRANZOLOSO (SESA); MAYARA BONDE (SECC); BRUNO CAPETTA 

BORGES (SESP/DEPPEN); ALBERTO RICARDO OPOLTZ (SEJUF); 

CLÁUDIO MARQUES ROLIN E SILVA (SESP); Suplentes Governamentais: 

LUCIMAR PASIN DE GODOY (SESA); GUSTAVO JOSÉ PICANÇO BAYER 

(SESP); JEAN PABLO GUIMARÃES ROSSI (SETI); Titulares da Sociedade 

Civil: BRUNA RAVENA BRAGA (CASA DE MALHÚ); THAMIRYS NUNES 

(ALIANÇA NACIONAL LGBT); RENNAN GUSTAVO ZIEMER (PDT 

DIVERSIDADE); OTÁVIO LUIZ COSTA (IBDESEX); KASSIA MARTINS 

(ANAJUDH); Suplentes da Sociedade Civil: Colaboradores: DIEGO XAVIE 

R (ALIANÇA NACIONAL LGBT); LUCAS SIQUEIRA; AMANDA ANDERSON 

DE SOUZA (PDT DIVERSIDADE); LIZA MINELLY (Grupo Esperança); 

JANAÍNA PLASIDO (CAOPDH/MPPR); DEREK LUAN (APPAD); SAULO 

GASPAR (GERENTE DE DIVERSIDADE — PREFEITURA DE MARINGÁ); 

CAMILA DOS SANTOS (SESA); KAROLLYNE NASCIMENTO (TRANSGRUPO 

MARCELA PRADO); MARCEL JERONYMO (OAB — GT LGBT DA SESP); 

DOMENICA BARATO (POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ); DÉBORA 

MARINHO (ASSESSORIA DA DIVERSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CURITIBA).  

1. Abertura: Inicialmente, Bruna saudou todas e todos e informou que a 
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reunião seria em prol da análise e revisão do Plano Estadual que foi construído 

na gestão da Coordenadora Ana Raggio, que teve sua execução do ano de 

2019 até 2022 — a única secretaria que foi até 2023 foi o DET. Deste modo, 

Bruna deu abertura a Reunião Extraordinária do Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento da Política de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexuais e Outras Orientações 

Sexuais, Identidades e Expressões de Gênero do Estado do Paraná (Comitê 

LGBTI+ PR). 2. Informes Gerais: Não houveram informes. 3. Análise e 

Revisão do Plano Estadual: Bruna destacou que há a necessidade de 

verificar o andamento do Plano Estadual e que a análise também entra no 

contexto da criação do Conselho Estadual LGBTI+ pelo Governo Estadual — 

um diálogo que já existe com o Governador, mas ainda não foi feito com os 

Deputados Estaduais —, sendo necessário alinhar todas as atividades e 

ampliar a participação de todos (as). Além disso, Bruna informou que há a 

possibilidade de realizar duas reuniões descentralizadas do comitê, atividades  

no Dia da Visibilidade Trans (29 de Janeiro) e uma feira de empreendedorismo 

no Dia do Orgulho LGBT. Bruna indicou que foi exigido um Relatório de 

Atividades do comitê para apresentar à ALEP e fortalecer o pedido de criação 

do Conselho Estadual LGBTI+. Jane reiterou a necessidade de maior 

participação da Sociedade Civil nas reuniões e atividades do comitê e que o 

protocolo da criação do conselho estava sobrestado. Ademais, Jane indicou 

que a SECC encaminhou o protocolo recentemente, estando pendente apenas  

a SEJUF por ser o que ainda falta maiores contribuições. Lucas indicou que os 

prazos estavam muito “abertos” e que os prazos poderiam continuar padrão 

(2023-2026). Thamirys relembrou a questão da SEED, em que foi solicitado à 

secretaria quais políticas eles tinham e a resposta foi uma série de documentos 

no site deles, mas sem indicadores de quantos professores leram aqueles 

documentos ou quantas horas foram aplicadas — e ao ser questionada, a 

SEED não respondeu. Portanto, Bruna sugeriu que fosse exigido da SEED a 
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quantificação dos indicadores para monitorar corretamente a aplicação da 

política. Thamirys destacou que dois três pontos são necessários para 

monitorar a aplicação das políticas: meios de verificação; mínimo por regional; 

mecanismo de teste ou avaliação do conteúdo absorvido. Diego destacou que 

se o plano englobar muitas ações, não seguiria em frente, pois não é uma Lei e 

o Comitê LGBTI+ não é deliberativo, sendo possível, adicionar aos prazos 

longo-contínuo com um monitoramento semestral. Thamirys sugeriu que fosse 

estipulado um prazo para elaboração das Cartilhas e que ela fosse 

compartilhada com o Movimento Social. Jane informou que isso aconteceria 

naturalmente, as secretarias geralmente criam um GT com a participação da 

sociedade civil para construção dos materiais. Em seguida, Jane deu 

prosseguimento à leitura do protocolo e a Thamirys destacou que a retirada — 

que foi solicitada em Abril — da exigência de laudo médico para menores de 16 

anos ainda não foi feita e apesar das tratativas realizadas com a Janaína 

(Ministério Público) com relação ao tema, o Instituto de Identificação não 

realizou a alteração. Bruna sugeriu que estes encaminhamentos sejam feitos 

através do Comitê LGBTI+, pois seria mais fácil. No ponto sobre campanhas 

publicitárias, Thamirys sugeriu que fosse adicionado todo e qualquer meio de 

comunicação disponível — mídias sociais, veículos de comunicação e etc. 

Bruna destacou que deveria já ser pensadas formas de criação de um Fundo 

LGBTI+ a partir de diálogos a nível nacional. Thamirys informou que na 

pesquisa realizada para a UNESCO foi identificado que 46% do bullying ativo 

de pessoas trans na escola são praticados pelos (as) professores (as) ou pais 

de outros (as) alunos (as), sendo necessária não somente uma formação dos 

(as) professores (as), mas da comunidade escolar  como um todo. Portanto, o 

ponto 11.1 foi alterado para equipes diretivas, pedagógicas e comunidade 

escolar.  Em seguida, Jane realizou a leitura do parecer do processo da SEED: 

“Após análise da documentação inserida ao Protocolado em questão, o 

Departamento de Diversidade e Direitos Humanos – DEDIDH/SEED informa 
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que: a) Em atendimento ao ofício n.º 033/2021, apensado ao protocolo, foram 

realizadas as adequações das proposições apresentadas e colocadas na forma 

de Tabela de Ações, anexa. b) A Superintendência Geral de Esporte, às fls. 32, 

mov. 14, esclareceu que não há em nenhuma regulamentação de âmbito, que 

traga algum tipo de impedimento na participação da comunidade LGBT, 

sobretudo de travestis, transexuais, de acordo com sua identidade de gênero, 

nos eventos esportivos em suas diversas modalidades e categorias, bem como 

disponibilizou documento emitido pelo Comitê Olímpico Internacional que 

regula as competições esportivas oficiais sobre o assunto, na perspectiva de 

inclusão no Esporte e a ampla participação. c) A Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte, por meio do Departamento de Programas para 

Educação Básica – DPEB, oferta diversos Programas voltados à prática 

esportiva, à cultura e aprendizagem de idiomas, à tecnologia, ao protagonismo 

juvenil, à juventude participativa, ao apoio à aprendizagem, à cidadania, ao 

empreendedorismo, dentre outras áreas do conhecimento, a todos os 

estudantes matriculados nas instituições de ensino da Rede Pública Estadual 

do Paraná, sem nenhuma distinção de qualquer segmento, cujo objetivo é 

ampliar tempos, espaços escolares e oportunidades de aprendizagem, visando 

à formação integral dos estudantes e o fortalecimento da democracia e do 

papel do cidadão. Entre os principais Programas ofertados estão: • Programa 

de Atividade de Ampliação de Jornada Periódica, que conta com várias 

atividades em diversas áreas do conhecimento; • Programa Edutech – 

atividades de Programação; • Programa de Aulas Especializadas de 

Treinamento Esportivo – AETE; • Programa Vôlei em Rede – VR; • Centro de 

Línguas Estrangeiras Modernas – CELEM; • Aluno Monitor; • Sala de Apoio à 

Aprendizagem e Futuro Integral/SESC; • Jovens Embaixadores; • Parlamento 

Jovem Brasileiro; • Geração Atitude, entre outros. Esta Secretaria considera 

fundamental a participação na construção do II Plano Estadual de Promoção e 

Defesa dos Direitos de LGBTs, como documento norteador para o 
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desenvolvimento de ações e garantia dos seus direitos fundamentais. É a 

informação. Curitiba, 14 de setembro de 2021.”. Após a leitura do Protocolo da 

SEED, Jane compartilhou o Protocolo da SECC e Bruna fez sua leitura. 

Durante a leitura, Bruna destacou que o trecho “Criar e implementar campanha 

a ser divulgada no mês de junho, envolvendo os órgãos públicos para divulgar 

e sensibilizar a população sobre as questões alusivas ao combate à 

LGBTfobia.” deveria ter enfoque não somente ao mês de combate à 

LGBTIfobia, mas da visibilidade trans, bissexuais e entre outras. Diego sugeriu 

que fossem dispostos Editais específicos por cada regional para incentivar as 

Paradas da Diversidade. Thamirys salientou que editais de paradas seriam 

muito complicados, pois são nove dentro do Estado do Paraná —  Maringá, 

Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Apucarana, Cascavel, Toledo, 

Jacarezinho e Curitiba. Jane sugeriu que fosse enviado um ofício indicando 

que a secretaria deveria criar ações nos pontos destacados. Bruna indicou que 

a solicitação era em prol de que artistas LGBT’s possam participar de Editais 

de modo aberto, pois estava surgindo somente agora o fomento específico 

para essa comunidade. Jane sugeriu que o ofício fosse em prol de uma 

solicitação de uma reunião com a área da comunicação da SECC para verificar 

quais as ações realizadas e propor as sugestões levantadas pelo comitê. Além 

disso, outro ofício para a SECC, mas destinado à área da cultura para 

adequarem a metodologia. Em seguida, Jane apresentou o protocolo da 

SEJUF e indicou que também seriam prazos contínuos com monitoramento 

semestral. Ademais, indicou que era necessário fazer um ofício para adequar 

as datas e prazos. Bruna sugeriu que a próxima reunião ordinária fosse 

realizada o dia todo, no dia 01 de Dezembro. Jane informou que não havia sala 

disponível para a data sugerida. Lucas sugeriu e disponibilizou a sede do 

Grupo Dignidade para realizar a reunião. Bruna reiterou que as datas do 

protocolo da SEJUF também devem conter o monitoramento semestral, corrigir 

onde estiver “orientação sexual” e não discriminar “identidade de gênero” e 
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alterar as datas dos planos. 4. Encerramento: Em conclusão, Bruna 

agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a Reunião Extraordinária do 

Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política de Promoção e Defesa 

dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 

Intersexuais e Outras Orientações Sexuais, Identidades e Expressões de 

Gênero do Estado do Paraná (Comitê LGBTI+ PR). A presente ata foi lavrada 

por Davi da Rosa e corrigida por Laysa Laguna Secretaria Executiva.  
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