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ATA DE REUNIÃO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Data 17 de junho de 2021 

Horário 10:30 horas 

Local Plataforma Zoom 

Link https://tjgo.zoom.us/j/85628878711  

Objetivo Encaminhamentos da Audiência Pública do dia 28.06.2021. 

 

PARTICIPANTES 

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 

Ana Francisca Figueiredo Dias Bittar 

Escrevente Judiciário II  

Analista Judiciária 

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) 

 Sherloma Starlet Fonseca Aires  Técnica Judiciária 
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SÍNTESE DOS ASSUNTOS TRATADOS: 

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

 

Encaminhamos da Audiência pública do dia 28 de junho de 2021: 

1.  Ofício-convite para instituições e pessoas representativas do movimento 

LGBTQIA+ 

Guaraci ficou responsável por listar algumas entidades e pessoas para as quais será 

encaminhado o convite para participação na audiência pública. 

 

2.  Roteiro da audiência  

Determinou-se o dia 24 para encaminhamento ao Dr. Vitor do roteiro da audiência pública 

com ordem de fala dos que se inscreveram para participar – Ana Beatriz ficou 

responsável por essa tarefa. 

 

3.  Texto para publicação do vídeo pelos membros do Comitê  

Sugeriu-se que o Dr. Vitor e a Dra Mariana gravem um vídeo separado convidando para 

audiência pública. Este vídeo deverá ser divulgado no instagram. 

Os demais membros do grupo gravarão um vídeo para apresentação no dia da audiência 

pública. 

 

4. Demais assuntos: 

Anna Luísa sugeriu que os membros do Comitê assistam a audiência pelo youtube a fim 

de não tumultuar a tela do zoom na transmissão. 

Dr. Vitor conduzirá a audiência, para isso acertará os detalhes da transmissão e do roteiro 

junto ao cerimonial Roberto e sua equipe. 

Verificar com a Mara sobre a música de abertura  

 

 

 

Este documento foi redigido por Ana Beatriz Caser. 
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