
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DIREITOS HUMANOS 

Data: 11 DE NOVEMBRO DE 2016  

Local:CURITIBA 

Participantes: 
Sandra Regina Fergutz dos Santos Batista 

Grazielle Tagliamento 

Daniela Zampier Bussmann 

Luana Martins Sorrentino 

Cristina Shizue Yuasa 

Milena Poletto 

 
 

Pauta: 
- Apresentação participantes;  
- Funcionamento da CDH;  
- Eixos temáticos de atuação. 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
Sandra, coordenadora da comissão, da as boas vindas a todas e explica brevemente o funcionamento da comissão, 

dos tipos de participação, das documentacoes, relatórios etc. Esclarece especialmente a questão das portarias, como 

funciona na mudancç de gestao e como serão conduzidas estas questões pautadas na legislação que rege 

instituições tais como o CRP . 

Milena, coordenadora das comissões CRP PR apresenta os procedimentos utilizados pela instituição. Não participará 

da reunião em sua totalidade  em função de viagem . 

Discute-se a participação atual do CRP PR em comissões e conselhos . Explica-se que teremos representantes apenas 

nos conselhos onde a vaga é garantida por regimento dos mesmos pois, infelizmente , nos demais não teremos 

acesso, pois demandam processos/procedimentos específicos no âmbito de políticas públicas não ativados pela 

gestão anterior. 

Decide-se por iniciar as discussões elencando eixos temáticos a seguir elencados : 

Direitos e enfrentamento às violências de gênero e sexuais ; 

População em situação de rua ; 

Violência de estado ; 

Usuarios de drogas ( assistência, direitos, advocacy) ; 

Questõs étnico raciais ( migrações, racismo, pop indígena) ; 

Violação de direitos em equipamentos de saúde mental ( olhar especial para as comunidades terapêuticas) ; 



 
Sistema socioeducacional ; 

Tráfico de pessoas ; 

Violação dos direitos das crianças e adolescentes ; 

Desastres e emergências ; 

Fica claro para os presentes que os temas elencados são de amplo espectro, que terão desdobramentos conforme 

prioridades e também poderão ser alvo de outras comissões ( neste caso quando possível somaremos esforços mas 

a sobreposção de discussao será evitada). 

Passamos entao a elencar datas e eventos comemorativos relacionados à CDDHH nos próximos meses, sendo : 

1/12 dia mundial de luta contra a aids – será entrevistada a psicologa carioca Monica Malta , por seu ativismo e 

história de vida ; 

10/12 – dia do migrante – possível retomada do nupsim através de evento com a psic Rima que foi postergado por 

este plenário em função de transição de gestão. Sandra entrará em contato confirmando a possibilidade. 

29/01 – dia da visibilidade trans – sugestão de evento com a participação de Jaqueline Cortes com o documentário 

«  Meu nome e Jaque » e a participação de um trans. 

Campanhas do dezembro vermelho, em função da aids, e janeiro e lilás , em funçãoo da visibilidade trans. Busca de 

parcerias para difundir estas campanhas. 

A seguir passamos a elencar possíveis convidados a participar da CDDHH : 

MP ( comissão de DDHH, comissão da diversidade, projeto semear) ; 

OAB ( comissões com temas correlatos) ; 

ABRASME ( ressaltando que haverá reunião dia 25/11 as 13 :30 na qual será organizada a constituição do núcleo PR 

e que e de interesse desta comissão termos participação efetiva na ABRASME) ; 

Delegado responsável pela delegacia para populações vulneráveis ; 

Associação das mulheres de negócio grupo propulsão ; 

Transgrupo Marcela Prado ; 

Grupo Dignidade ; 

Representantes da SESA e SMS ; 

E protagonistas tais como Carla Amaral, Luis Felipe Ferro, Flavia Adache ; 

Ficou acordado que o foco desta comissão é incidência política baseada nos princípios e valores do respeito,  

ativismo e cidadania buscando o envolvimento e empoderamento dos protagonistas do sofrimento que esta 

comissão visa trabalhar. Ressalta-se a importância da capilaridade das ações da comissão no estado e também o 

desejo de reunião no interior. Foz do Iguaçu é motivo de preocupação especial e emergencial na questão violência 

de estado. 

Luana, traz questionamentos sobre as reuniões do Nupsim que ocorriam em separado e de representação do crp no 

Conselho de migração. Expressa seu interesse nesta representação e sua preocupação em perdermos o assento. 

Fica decidido que a princípio as reuniões serão em conjunto ate que o grupo estruture-se em núcleos que 

necessariamente encontrar-se-ão uma vez ao mês.  



 
As próximas reuniões ficam agendadas para os dias 3 e 16 de dezembro as 18 :30. 

 


