
 
Ata da 2ª reunião extraordinária do Conselho Estadual LGBT                       

Gestão Biênio - (2022-2024) 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, das 10:00 às 

15:00, realizado via plataforma Microsoft teams.  

Estavam presentes conselheiros representantes da sociedade civil: Alessandra 

Acedo pelo segmento de lésbicas (titular), Mônica 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); 

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.  

Estavam presentes os seguintes representantes do governo: Casa Civil: Assme 

Abrão (titular) Secretária da Justiça e Cidadania: Valeria Morine Nagy – Coordenadora 

de Políticas para Diversidade sexual (titular) e Débora da Silva Oliveira Santos 

(suplente). 



 
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: 

Adilene Gonçalves Vieira (suplente); Secretaria da Saúde: Ivone Aparecida de Paula 

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

(titular) e Patrícia Carina Muniz (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), Secretaria da Administração Penitenciária: Maria Aparecida 

Gobato Lopes (titular), Secretaria da Saúde: Fabiola Santos Lopes (titular), 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. Informe sobre ameaças recebidas contra a Coordenadora Estadual de 

Políticas para a Diversidade Sexual e a Secretaria da Justiça e Cidadania  2.  Pautas 

provindas da Comissão Permanente de Acompanhamento das Violações de Direitos da 

População LGBT em caráter de urgência. 

A presidente do CELGBT, Valeria Morine Nagy, relatou que ela, a Coordenadora de 

Políticas para Mulher, Sra. Edna Sandra Martins e ex- Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania, Ana Claudia Carletto receberam e-mails com teor LGBTIfóbico, 

machista, misógino e ameaça política.  

A conselheira Alessandra Acedo (titular) pelo segmento de lésbicas se solidarizou e 

questionou se o Secretário de Justiça e Cidadania estava ciente destes e-mails e 

possíveis ameaças a integridade destas pessoas.  

A presidente do CELGBT que o Secretário de Justiça e Cidadania estava ciente e 

estavam verificando o que poderia ser feito para garantir a sua segurança.  

A conselheira Mônica Araújo (titular) pelo segmento de lésbicas disse que seria 

interessante marcar uma reunião com o Secretário de Justiça e Cidadania para 

compreendermos a visão da instituição com relação ao caso.  



 
O conselheiro Luiz Fernando (titular) se solidarizou com a presidente do CELGBT e 

disse que seria interessante a realização desta reunião com o secretario. 

2.  Pautas provindas da Comissão Permanente de Acompanhamento das 

Violações de Direitos da População LGBT em caráter de urgência. 

Devido ao ocorrido com a presidente do CELGBT a pauta 2 foi postergada para 

próxima reunião.  

A conselheira Mônica Araújo (titular) pelo segmento de lésbicas sugeriu fazer ofício 

solicitando reunião com o Secretário de Justiça e Cidadania e caso, o CELGBT aprove 

se responsabilizou pela elaboração do mesmo.  

Isto foi aprovado unanimidade. 

Deliberações 

- Envio do ofício ao secretário; 

- Realização de nota pública para imprensa sobre o caso não haja posicionamento do 

Governador e do Secretário; 

 


