
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DIREITOS HUMANOS 

Data 16 DE DEZEMBRO DE 2016  

Local:CURITIBA 

Participantes: 
• Rima Awada 

• Milena Poletto 

• Grazielle Tagliamento 

• Luana Sorrentino 

• -Bruno de Almeida Passadore 

• Ruimario Coelho 

• Gabriela Teixeira 

• Natalia severo 

• Cesar Fernandes 

• Sandra Fergutz Batista 

• Talita Veloso 

• Roberta Baccarin 

• Fernanda Bonato 

• Mariana Araujo Levoratto 

• Talia Q. Veloso 

• Adriana Bigliardi 

• Victória de Biassio Klepa 

• Joana S. Trauywein 

• Mario Lobato Costa 

• Marcos Ioronymo 

• Esther S. Tribney 

• Emerson H. Handa 

• Cristina S. Yuasa  
 

Pauta: 
• Formação de novos núcleos 

• Levantamento de datas e eventos para 2017 

• Cadeiras em conselhos estaduais e municipais 

• Planejamento estratégico 
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
O núcleo de gênero e sexualidades se organiza e passa a chamar-se DIVERGES – núcleo de diversidade de 
gênero e sexualidades. Será coordenado pela psic Grazielle Tagliamento e tem como objetivo inicial 
organizar evento a ser realizado durante o mês de março. 
O núcleo de política de drogas contará, neste momento inicial com as psicólogas conselheiras Sandra e 
Semiramis e buscara novos membros . Sandra e Semiramis assumiram as cadeiras de titular e suplente 



 
do CONESD ate que novxs protagonistas passem a compor a comissão e se empoderem. A ideia é ter o 
máximo de descentralização possível nas comissões. 
O NUPSIM segue com a formatação anterior , todavia passará a realizar suas reuniões na sede do CRP 
PR, de forma a estar em conformidade com o que a resolução das comissões prevê. 
A cadeira no COPED passa a ser inicialmente ocupada pelas cons Sandra e Semiramis até que os núcleos 
se organizem melhor. 
Conseguimos também uma vaga de suplência no comitê de acompanhamento das políticas LGBT 
 
Encaminhamentos:  
Chamar novxs colegas a comporem a CDH. Auxiliar o DIVERGES na construção do evento do mês de 
março. Listar possíveis participantes para as mesas redondas e checar a disponibilidade de Jacqueline 
Cortez para apresentar seu documentário seguido de discussão e ser homenageada no dia 8/03. 
Organizar calendário dos núcleos e, a princípio, reunir os membros da CDH toda última sexta feira do 
mês , compatibilizando com o calendário das reuniões plenárias. 
 
 
Data próxima reunião:20/01/2017 

 

 


