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Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Estadual LGBT                                 

Gestão Biênio-(2022-2024) 

Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, das 10:00 às 15:00 

realizada 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), Fábio de Jesus Silva 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 (suplente) e Daiane Regina Ribeiro (suplente); 

Segmento de gays: Não houve falta; 

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

Segmento de travestis e mulheres transexuais: Iyá Fernanda Moraes pelo segmento de 

travestis/mulheres transexuais (titular), Dumdum (suplente) e Alexandra Braga de 

Vasconcelos (suplente); 

Segmento de homens trans: Não houve falta.  
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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), Secretária de Educação: Adriano Rodrigues Biajone (titular) e 

Arthur Henrique Santos (suplente); Secretária de Desenvolvimento Social: Thiago Luiz 

Bezerra dos Santos (titular), Secretaria da Administração Penitenciária: Adilene 

Gonçalves Vieira (suplente), Secretaria de Turismo e Viagens: Vanilson Fickert Graziosi 

(titular) e Shirley Caroline Duarte (suplente), Secretaria da Saúde: Fabiola Santos Lopes 

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

(titular), Casa Civil: Assme Abrão (titular).  

Ausências de conselheiros representantes do governo: 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); Secretaria da Saúde: Ivone Aparecida de Paula (suplente); Secretaria da 

Cultura e Economia Criativa: Allyne Patrícia Carina Muniz (suplente); Secretaria de 

Segurança Pública: Nelson César Rosa Vieira (suplente), 

Convidados (as/es):  Secretaria de Justiça e Cidadania: Noêmia de Souza Lima, 

Marcelo Quilez e Haroldo Jun Tani.  

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. Explanação sobre o Plurianual, 2. Leitura da ata da segunda reunião 

ordinária, 3. Informes e 4. Definição de Composição Comissão e GT.  

 

 

 

 

 

 

1.Explanação sobre o Plano Plurianual (PPA): Haroldo Jun Tani da Coordenação 

Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania CGAPDC explanou aos 
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presentes sobre a estrutura do Plano Plurianual, metodologia, características do 

Programa 1730 – Direitos Humanos e Cidadania, e do Produto 585 – Promoção da 

Participação social e de seus respectivos indicadores e critérios para apuração dos 

indicadores e do produto.  

Conselheiro (sociedade civil) pelo segmento de homens trans:  Luiz Fernando Prado 

Uchôa questiona após a explanação de Haroldo se é todo dia 20 que se verifica o 

andamento do PPA para verificação de indicadores.  

Haroldo: Não necessariamente nesta data exata. Mas, pelo menos dentro de 1 a 2 dias 

próximos deste prazo.  

Conselheiro (sociedade civil) pelo segmento de gays: indaga sobre quais os indicadores 

no PPA atual.  

Haroldo: Não indicadores específicos deste segmento no PPA atual.  

Conselheira (sociedade civil) pelo segmento de lésbicas: diz que seria importante os 

indicadores dos casos de violação dos Direitos Humanos – LGBT como também, 

ressalta a importância de se fazer um diagnóstico por regiões de vários indicadores.  

Diante da resposta dada por Haroldo a conselheira aponta que é necessário a inserção 

dessa demanda no próximo PPA. Pois, a presença de dados é fundamental na 

proposição de programas e ações para a população.  

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

continuação da reunião.  

Após o retorno do almoço houve leitura da ata da reunião anterior.  

2. Leitura da ata da reunião anterior  

Após a leitura o conselheiro Renan Lira da Silva pelo segmento de gays (suplente) 

apontou que o seu sobrenome estava incorreto assim como, a conselheira Maria 

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

Além disso outras observações foram apontadas pelos conselheiros da Secretaria de 

Educação: Arthur Henrique Santos (suplente) salientando sua presença no período 

matutino e, Secretaria da Justiça e Cidadania: Débora da Silva Oliveira Santos 

(suplente) informando que a Secretaria da Segurança Pública: Simone Hee Suh (titular) 

estava sendo representada por Nelson César Rosa Vieira (suplente).  

Observação: 
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Débora da Silva Oliveira Santos (suplente) representando a Secretaria da Justiça e 

Cidadania salientou a importância de que após a fala atendida, se desabilitasse o 

recurso de mão levantada para se ter controle de quem já teve a fala atendida ou não.  

3. Informes  

A presidente do CELGBT Valeria Morine Nagy informou aos presentes que além do e-

mail vinculado ao domínio sp.gov.br também será utilizado o seguinte e-mail: 

celgbt_sp@outlook.com para sugestão de pautas para reuniões, denúncias e entre 

outros assuntos com 15 dias de antecedência.  

Este e-mail ficará sob os cuidados da presidente e do secretário.  

Além disso, trouxe ao conhecimento dos presentes um evento sobre a 

Visibilidade Lésbica realizado pelo xxxx, no dia xx, xx, xxxx, horário: xxxx e local: 

xxxx e verificar a possibilidade de conselheiras do segmento lésbicas estarem 

representado o CELGBT.  

(ACRESCENTAR ESTA INFORMAÇÃO – VALÉRIA).  

Por unanimidade foi aprovada participação do CELGBT com as representantes da 

sociedade civil pelo segmento de lésbicas e titulares: Alessandra Acedo (titular) e 

Mônica Araújo na atividade informada acima.  

Em seguida a conselheira pela Secretaria da Saúde: Fabíola Santos Lopes (titular) 

trouxe ao conselho que a Secretaria de Saúde desenvolveu materiais informativos sobre 

Monkey Pox visando desconstruir os estereótipos desta enfermidade ser ligada 

diretamente somente ao segmento de gays e de homens que se relacionam com 

homens e solicitou ajuda aos conselheiros e conselheiras para compartilhamento dos 

cards informativos e demais materiais elaborados em redes sociais já que esta 

divulgação não pode ser feita nos canais oficiais do órgão devido ao período eleitoral.  

A presidente trouxe ao conhecimento de todos um e-mail de uma pessoa trans não 

binária do estado da Bahia solicitando auxílio para ingresso na universidade já que a 

instituição a informou ser necessária uma espécie de comprovação de sua identidade 

de gênero para ingresso via cotas de travestis e transexuais.  

Conselheira Maria Fernanda Ribeiro Pereira pelo segmento de travestis/mulheres 

transexuais (titular) diante do exposto acima disse aos presentes que a orientação 

deveria ser a mesma procurar uma comissão de diversidade do seu estado e também 

órgãos competentes da diversidade já que o caso é fora da jurisdição paulista.  
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Já o conselheiro Luiz Fernando Prado Uchôa expressou sua indignação diante do caso 

pelo fato de identidade de gênero ser autodeclarada, portanto, não há nenhuma 

necessidade de outros a validarem.  

4. Definição de Comissões e Grupos e Trabalho  

Comissão Permanente de articulação Regional e/ ou local 

*A divisão será feita pelas regiões administrativas do Estado em conformidade ao 

edital ao proposto na eleição do Conselho Estadual LGBT.  

Mônica Araújo – conselheira pelo segmento de lésbicas (titular); 

Fábio de Jesus Silva – conselheiro pelo segmento de gays (titular), 

Maria Fernanda Ribeiro Pereira pelo segmento de travestis/mulheres transexuais 

(titular);  

Luiz Fernando Prado Uchôa – conselheiro pelo segmento de homens trans (titular)  

Representantes – Governo  

Não há  

Comissão Permanente de acompanhamento das Violações de Direitos da 

População LGBT 

Representantes – Sociedade Civil  

Mônica Araújo – conselheira pelo segmento de lésbicas (titular); 

Maria Fernanda Ribeiro Pereira pelo segmento de travestis/mulheres transexuais 

(titular);  

Luiz Fernando Prado Uchôa – conselheiro pelo segmento de homens trans (titular)  

Representantes – Governo  

Valeria Morine Nagy – conselheira pela Secretaria da Justiça e Cidadania – (titular)  

Segue a composição dos GTs.  

Critério para formação do GTs.  

 Máximo 06 pessoas  

 Prazo máximo de 06 meses para conclusão dos trabalhos.  

GT de Apresentação Plano de Trabalho: 
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Representantes – Sociedade Civil  

Luiz Fernando Prado Uchôa – conselheiro pelo segmento de homens trans (titular);  

Renan Lira da Silva - conselheiro pelo segmento de gays (suplente). 

Representantes - governo  

Secretaria da Saúde: Fabíola Santos Lopes – conselheira pela Secretaria da Saúde 

(titular). 

GT Minuta alteração Decreto constitutivo do CELGBT 

Representantes – Sociedade Civil  

Alessandra Acedo – conselheira pelo segmento de lésbicas (titular); 

Mônica Araújo – conselheira pelo segmento de lésbicas (titular); 

Gustavo Don – conselheiro pelo segmento de gays (titular); 

Representantes - governo:  

Valeria Morine Nagy pela Secretária da Justiça e Cidadania (titular);  

Adriano Rodrigues Biajone pela Secretária de Educação (titular); 

Arthur Henrique Santos pela Secretária de Educação (suplente); 

Thiago Luiz Bezerra dos Santos (titular) pela Secretária de Desenvolvimento Social. 

GT Minuta Alteração de Regimento interno:  

Representantes – Sociedade Civil  

Mônica Araújo – conselheira pelo segmento de lésbicas (titular); 

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

Maria Fernanda Ribeiro Pereira pelo segmento de travestis/mulheres transexuais 

(titular);  

Adriano Rodrigues Biajone pela Secretária de Educação (titular); 

Representantes – Governo  

Não há  

Observações: 
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O CELGBT sobre o caso da parada LGBTQIAP+ de Suzano foi aprovado por 

unanimidade que o conselho faça nota e ofício questionando a prefeitura do município 

sobre a falta de apoio ao evento.  

O CELGBT sobre o caso de declarações emitidas pelo representante da Organização 

Mundial de Saúde e reportagem da TV Cultura ao reforçar que só se contrai a Monkey 

Pox em relações sexuais homossexuais, bissexuais e (HSH) se pactuou que se faça 

uma nota desmentindo esta afirmação. 

Sobre a participação do CELGBT em reuniões com as organizações das paradas sobre 

a questão de ações preventivas para Monkey Pox foi aprovada por unanimidade.  

Na reunião se acordou que o grupo de WhatsApp será utilizado para informes e para 

sugestão de pautas e demais solicitações que seja enviada por e-mail e, se for um caso 

urgente, solicitar reunião extraordinária.  

Num contexto de muitas pessoas necessitarem de informações pontuais, a conselheira 

Maria Fernanda Ribeiro Pereira pelo segmento de travestis/mulheres transexuais 

(titular) trouxe a proposta de uma espécie de plantão por escala em casos de urgências 

a ser definida para repasse de informações e orientações a população LGBT+. 

Após esta apresentação a conselheira Alessandra Acedo pelo segmento de lésbicas 

(titular) se contrapôs a proposta em razão do foco do conselho não ser exatamente este 

já que este órgão funcionar de forma distinta a uma delegacia de polícia e, além disso, 

salientou os afazeres da vida cotidiana que são muitas vezes impeditivos para este tipo 

de tarefa.  

Não houve consenso diante da proposta apresentada.  

 

 

 

 


