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Dr. Vitor Umbelino Soares Junior Juiz de Direito 

Anna Luísa do Carmo Braga Assessora Correicional da CGJ 

Ana Beatriz Gonçalves Moreira Caser Oficiala de Justiça  

Francinaide Verônica da Silva Vieira Escrevente Judiciário II  

Larissa Carvalho de Oliveira Analista Judiciária 

Laylla Nayanne Dias Lopes Vilarinho Analista Judiciária e Diretora do Centro de 

Memória e Cultura 

Guaraci Paes  Técnico Judiciário (Analista Judiciário – Área 

especializada) 

Robson Vitor das Neves  Secretário do Juizado de Violência Doméstica 

contra a Mulher da Comarca de Rio Verde-GO 
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SÍNTESE DOS ASSUNTOS TRATADOS: 

A reunião foi coordenada pelo magistrado Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior. 

 

1.  Apresentação dos dois novos integrantes 

Dr. Vitor abriu a reunião apresentando os dois novos integrantes, Guaraci e Robson Vitor, 

passando em seguida a palavra para eles. 

 

2.  Criação do Comitê e indicação de dois representantes do TJGO 

Dr. Vitor falou sobre o Ofício nº 0713/2020 enviado ao TJGO informando sobre a criação 

do Comitê Estadual de Enfrentamento à LGBTFOBIA no Estado de Goiás – COMEELG-

GO (evento 0017235679) que solicita a indicação de dois representantes do TJGO para 

compor o referido Comitê; 

Anna Luísa manifestou seu interesse em ser indicada na vaga como representante titular, 

o que foi aprovado por unanimidade; 

Anna Luísa sugeriu que seja compartilhado aos demais no grupo do whatsapp para que 

os ausentes possam tomar conhecimento e manifestarem acerca da indicação, incluindo 

a vaga como representante suplente; indagou, ainda, sobre a reunião marcada para hoje 

às 15h, tendo o Dr. Vitor orientado que Anna Luísa participe como indicada, porém, 

ressalvando que essa indicação deve ser formalizada junto ao Presidente do TJGO. 

 

3.  Alteração da nomenclatura de memória para ata 

Decidiu-se pela alteração da nomenclatura “memória” para “ata”; 

Ana Beatriz Caser deve enviar e-mail solicitando a alteração no site e fazer a alteração da 

senha do email para comitegenero2021 

 

4.  Texto do Ofício-convite e outros aspectos 

Laylla agradeceu a compreensão sobre a mudança da data desta reunião, ressalvando 

que, em razão da aproximação da data da Audiência Pública, o Ofício-Convite precisa ser 

finalizado; 
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Larissa manifestou que o modelo de texto está pronto e será compartilhado para 

aprovação no grupo de whatsapp; manifestou, ainda, a dúvida sobre o tempo de fala a 

ser concedido a cada entidade convidada, que somam 20 entidades, sendo que oito 

delas comporão a mesa e outras 12 são entidades lgbtqia+ e feministas; 

Ficou decidido que cada entidade convidada terá o tempo de fala de 7 minutos (tempo 

determinado no Edital da Audiência Pública), independentemente de inscrição prévia;  

Ofício convite – assinatura eletrônica para encaminhar os ofícios para as entidades. 

Dr. Vitor pediu para serem enviados convites ao Presidente do TJGO, Dr. Carlos França e 

para a Dra. Sandra Regina, que inclusive já confirmou presença. 

 

5.  Inscrições, resposta aos e-mails e organização da ordem de participação 

Ana Beatriz informou que tínhamos recebido a primeira inscrição para participar da 

audiência; 

Sugeriu a elaboração de um texto para responder aos e-mails dos que solicitarem 

participar da audiência pública e de uma lista com a ordem de participação, ficando 

responsável por essas duas tarefas.  

 

6. Estratégias de divulgação da audiência pública 

Guaraci sugeriu-se a impressão de folders para anexar nos elevadores e corredores;  

Laylla sugeriu que os membros do Comitê façam pequenos vídeos para divulgação e 

apresentação na abertura da Audiência; 

Ana Beatriz sugeriu que cada participante inscrito colabore com uma frase de impacto 

para ser impressa na arte e divulgada nos stories e feed das mídias sociais;  

Guaraci ficou de entrar em contato com o departamento de impressão; 

Laylla vai compartilhar no whatsapp o vídeo feito pelo Comitê de Igualdade Racial; 

Ana Beatriz Caser fará o pedido das frases. 

 

7. Próxima reunião 

Ficou definido que será realizada uma reunião virtual no dia 16 de junho de 2021 às 10h 

para discutirmos os últimos detalhes da Audiência Pública. 

 

Este documento foi redigido por Ana Beatriz Caser e Laylla Nayanne Dias Lopes Vilarinho.  
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