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Ata da 1ª reunião ordinária – Gestão Biênio-(2022-2024). 

do Conselho Estadual LGBT. 

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, das 09:00 às 15:30, 

no auditório do prédio do conselho localizado na Rua Antônio de Godói, 122 - Centro 

Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01034-001, realizou-se a primeira reunião 

ordinária do CELGBTI de São Paulo. 

Estavam presentes conselheiros representantes da sociedade civil: Alessandra 

Acedo pelo segmento de lésbicas (titular), Monica Araújo pelo segmento de lésbicas 

(titular), Nassim Golshan pelo segmento de lésbicas (titular) e Daiane Regina Ribeiro 

(suplente); 

Gustavo Don pelo segmento de gays (titular), Felipe Cavalheiro pelo segmento de gays 

(suplente) e Renan Lira da Silva pelo segmento de gays (suplente); 

Anderson da Cunha Pirota pelo segmento de bissexuais (titular); 

Iyá Fernanda Moraes pelo segmento de travestis/mulheres transexuais (titular), Maria 

Fernanda Ribeiro Pereira pelo segmento de travestis/mulheres transexuais (titular), 

Nadira Miriam Pedro Athiê pelo segmento de travestis/mulheres transexuais (titular) e 

Bruniely Caroline Lima Lemos pelo segmento de travestis/ mulheres transexuais 

(suplente), 

Luiz Fernando Prado Uchôa pelo segmento de homens trans (titular) e Caleb Nathaniel 

da Silva pelo segmento de homens trans (suplente). 

Ausências de conselheiros representantes da sociedade civil:  

Segmento de lésbicas: Marcela Carolo dos Santos (suplente) e Gabriela Carolina dos 

Santos Pinto; 

Segmento de gays: Fábio de Jesus Silva (titular) – falta justificada;  

Segmento de bissexuais: André Luiz de Lima (suplente); 

Segmento de travestis e mulheres transexuais: Dumdum (suplente) e Alexandra Braga 

de Vasconcelos; 

Segmento de homens trans: Não houve falta.  

 



   
 

Conselho Estadual LGBT – São Paulo  
Pátio do Colégio, 148 / 184 – Centro – Cep: 01016-040 – São Paulo – SP  
Horário do Funcionamento: Seg. a Sex – 08h às 19h. PABX (11) 3291 – 2600. 

 

Estavam presentes os seguintes representantes do governo:  Secretária da Justiça 

e Cidadania: Valeria Morine Nagy – Coordenadora de Políticas para Diversidade sexual 

(titular) e Débora da Silva Oliveira Santos (suplente), Secretaria da Segurança Pública: 

Simone Hee Suh (titular) e Nelson César Rosa Vieira (suplente), Secretária de 

Educação: Adriano Rodrigues Biajone (titular) e Secretária de Desenvolvimento Social: 

Thiago Luiz Bezerra dos Santos (titular). 

Ausências de conselheiros representantes do governo: Casa Civil: Assme Abrão 

(titular) e Denise Batista dos Santos (suplente); Secretaria de Esportes:  Anderson dos 

Santos (titular) e Anderson Della Monica Catozzo; Secretaria de Desenvolvimento 

Social: Naiara Carneiro Teixeira (suplente); Secretaria da Administração Penitenciária: 

Maria Aparecida Gobato Lopes (titular) e Adilene Gonçalves Vieira (suplente); 

Secretaria da Saúde: Fabiola Santos Lopes (titular) e Ivone Aparecida de Paula 

(suplente); Secretaria da Cultura e Economia Criativa: Allyne Christina Oliveira da Silva 

(titular) e Patrícia Carina Muniz (suplente); Secretaria de Turismo e Viagens: Vanilson 

Fickert Graziosi (titular) e Shirley Caroline Duarte (suplente).  

 

A abertura dos trabalhos foi realizada por Valeria Morine Nagy – Coordenadora de 

Políticas para Diversidade sexual com a boas-vindas a conselheiros, conselheiras e 

conselheires e a apresentação da pauta do dia.  

Pauta do dia:  1. Apresentação da eleição da sociedade civil para Conselho Estadual 

LGBT, 2. Eleição da mesa diretora do Conselho Estadual LGBT, 3. Calendário de 

reuniões do Conselho Estadual LGBT e formatos.  

1.Apresentação da eleição da sociedade civil para Conselho Estadual LGBT: 

Haroldo Jun Tani da Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da 

Cidadania CGAPDC explicou o decreto 55.587/2010 que institui o Conselho Estadual 

LGBT e as alterações acerca em 2012, com o decreto 58.527/2012, em 2015 com o 

decreto 61.374 e a última alteração em 2016 com o decreto 62.091. Além disso, as 

diferenciações de funções de órgãos de gestão pública, participação social e de controle 

social e as atividades previstas para o Conselho Estadual em cada início como revisão 

do regimento interno, elaboração e aprovação de um plano de trabalho com propostas 

aprovadas em Conferências Estaduais LGBT, no prazo de 120 dias, conforme artigo 1º, 

inciso XIII do Decreto 58.527/2012, previsão da realização da eleição antes do término 

da gestão, produção e divulgação de relatório sobre a realidade da população LGBT no 
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Estado de São Paulo, incluindo prestação de contas do Conselho Estadual LGBT (Artigo 

1º, inciso XIII, Decreto 58.527/2012) e Eleição de Presidenta (e) e Secretária (o) do 

Conselho. Ademais, foi comentado das atribuições dos cargos de Presidenta (e), 

conforme (Artigo 7º do Decreto 55.587/2010) que são: I- representar o Conselho junto a 

autoridades, órgãos e entidades; II- dirigir as atividades do Conselho; III- convocar e 

presidir as sessões do Conselho; IV (revogado); V- proferir o voto de desempate nas 

decisões do Conselho. e Secretária (o) I- substituir o Presidente do Conselho em suas 

ausências e impedimentos; II- providenciar a convocação, organizar e secretariar as 

sessões do Conselho; III- elaborar a pauta de matérias a serem submetidas às sessões 

do Conselho para deliberação; IV- assuntos de interesse do Conselho; V- organizar e 

manter a guarda de papeis e documentos do Conselho e VI- exercer outras funções 

correlatas aos objetivos do Conselho e esclarecimentos sobre Ressarcimento de 

despesas- transporte, alimentação, hospedagem- Decreto Estadual nº 57.478/2011 

para comparecimento de reuniões do CELGBTI.  

Após a explanação do CELGBT os conselheiros Luiz Fernando Prado Uchôa, Maria 

Fernanda Ribeiro Pereira e Alessandra Acedo expressaram o descontentamento com a 

ausência maciça de representantes do poder público na posse do CELGBT, realizada 

no dia anterior no auditório da Fundação Casa e na 1ª reunião do CELGBT.  

Ao meio-dia se estabeleceu horário para o almoço com retorno previsto às 13:30 para 

continuação da reunião.  

Após o retorno do almoço os representantes da Sociedade Civil de forma unânime 

manifestaram o desejo que o Poder Público assumisse a presidência do CELGBT no 

primeiro ano.  

Para eleição ocorrer sem nenhuma metodologia eletrônica no formato assembleia, 

Valeria Morine Nagy sugere que todos os presentes da Sociedade Civil e do Poder 

Público apresentem-se relatando sua trajetória profissional, pessoal, de militância e 

ativismo, como pretende colaborar para o funcionamento do CELGBT. 

Esta sugestão foi acatada por todos os presentes.  

2. Eleição da mesa diretora do Conselho Estadual LGBT: Em respeito a paridade de 

gênero conforme Capítulo III – da organização e competências – Artigo 11 do Decreto 

58.527/2012 foram eleitos para presidência do CELGBT a Valeria Morine Nagy – 
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Coordenadora de Políticas para Diversidade sexual, como Presidenta e como 

Secretário, Luiz Fernando Prado Uchôa conselheiro pelo segmento de homens trans.  

A eleição foi realizada em formato de assembleia na qual cada presente manifestou o 

seu voto na proposta apresentada pela Sociedade Civil a todos os presentes.  

Após a votação da mesa diretora, os presentes da Sociedade Civil e do Poder Público 

elaboraram um calendário de reuniões do CELGBT, respeitando as especificidades de 

conselheiros (as/es) do interior de São Paulo, como Bruniely Caroline Lima Lemos pelo 

segmento de travestis/ mulheres transexuais (suplente) e Maria Fernanda Ribeiro 

Pereira pelo segmento de travestis/mulheres transexuais (suplente) que expressaram 

que seria mais convenientes que as reuniões fossem marcadas numa sexta-feira ao 

invés de segunda-feira por questões de deslocamento e de trabalho.  

3. Calendário de reuniões do Conselho Estadual LGBT e formatos.  Com relação a 

especificidades trazidas foi pactuado com os presentes tanto da Sociedade Civil e do 

Governo que as reuniões ordinárias fossem realizadas nas seguintes datas, horários e 

formatos. 

A presidente do CELGBT, Valeria Morine Nagy e a conselheira Alessandra Acedo 

presente na gestão anterior ressaltaram que as faltas sem justificativas, há perda da 

cadeira no Conselho.  

As regras para faltas são: 

- 3 ausências consecutivas e 5 ausências intercaladas só podem ocorrer na seguinte 

condição: 

• A justificativa tem de ser enviada por escrito pelo e-mail do CELGBT:  

conselhoestaduallgbt@sp.gov.br posteriormente a reunião que não 

compareceu em até 2 dias.  

29/07 – Reunião on-line – 10:00 às 14:30 

Pautas Previstas 

• Apresentação do Plano Plurianual (orçamento e indicadores); 

• Retrospectiva da gestão anterior; 

26/08 – Reunião presencial – 10:00 às 17:00 

Pautas Previstas 
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• Revisão do Regimento Interno; 

• Construção de Plano de Trabalho (Inclusão desses itens - mapeamento estadual 

LGBTI+ por região e reuniões itinerantes do Conselho); 

30/09 – Reunião presencial – 10:00 às 17:00 

28/10 – PRECISA SER REVISTA POR SER O DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. 

SUGESTÕES APRESENTADAS  

• 21/10 – Sexta-feira  

• 27/10 – Quinta-feira 

25/11 – Sexta-feira – Reunião presencial – 10:00 às 17:00 

Dezembro – Ficou pendente para o grupo decidir se será feito uma 

confraternização ou retrospectiva da atuação do CELGBT.  

SUGESTÕES APRESENTADAS  

• 09/12 – Sexta-feira   

• 16/12 – Sexta-feira   

* Após a 1ª reunião os membros avaliarão se dependendo da temática, algumas 

reuniões poderão realizadas neste formato.  

A reunião encerrou-se às 15:30.      

Lista de presença segue abaixo. 
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Segue lista ampliada para apreciação. 

 

 

 


