
 
Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Estadual LGBT                                   

Gestão Biênio - (2022-2024) 

Ao trigésimo 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); 

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; Gustavo Don pelo 

segmento de gays (titular)  – falta justificada e Felipe Cavalheiro pelo segmento de gays 

(suplente) 

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), Débora da Silva Oliveira Santos (suplente) 

e Secretaria da Administração Penitenciária: Maria Aparecida Gobato (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 Mônica Catozzo; Secretaria de Desenvolvimento 

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

Maria Aparecida Gobato (titular), 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: Fabíola 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- Informes: - Últimas informações acerca das ações adotadas pelo 

CELGBT quanto às ameaças sofridas pela Coordenadora Estadual de Políticas para a 

Diversidade Sexual e demais envolvidas; 2- Informações sobre as ações da CPDS na 

atual gestão; 3-Comissão Permanente de Articulação Regional/Local; Comissão 

Permanente de acompanhamento das Violações de Direitos da População LGBT; GT 

de Apresentação Plano de Trabalho; GT Minuta alteração do Decreto constitutivo do 

CELGBT; GT Minuta Alteração de Regimento Interno (Conselheira Mônica Araújo). 4 – 

Centro de Cidadania Luana Barbosa. Apresentação: Conselheiro Fábio de Jesus,  5- 

Notas de repúdio aos ataques sofridos pelas parlamentares Isa Pena, Erika Hilton e 

Mônica Seixas. Apresentação: Secretário Luiz Fernando,  6-Sobre Evento dos Direitos 

Humanos a ser realizado em dezembro pela Coordenação Geral de Apoio aos 

Programas de Defesa da Cidadania – CGAPDC/SJC. - Exposição artística; - Palestrante 

renomado Apresentação. 7- Sobre carta de apoio para criação do Conselho Municipal 

LGBT em São João da Barra/SP. Apresentação: Conselheira Maria Fernanda Ribeiro 

8- Ocorrências na Praça Roosevelt. Apresentação: Secretário Luiz Fernando , 9- Carta 

recebida por uma presa trans do CDP III – Pinheiros, solicitando ajuda do CELGBT. 

Nome social: Daniela Lilian Brito de Souza. Nome civil: Danilo Brito Pereira. Processo 

n. 1500233-24.2020.8.26.0550. 



 
1- Informes: Últimas informações acerca das ações adotadas pelo CELGBT 

quanto às ameaças sofridas pela Coordenadora Estadual de Políticas para a 

Diversidade Sexual e demais envolvidas. 

A presidente do CELGBT Valeria Morine Nagy expôs aos/as/es presentes que um 

deputado estadual estava arcando segurança particular para que pudesse as agendas 

externas e que a única medida pelo Secretário de Justiça e Cidadania que seguisse 

trabalhando remotamente.  

Diante desse contexto, as conselheiras Alessandra Acedo e Mônica Araújo (titulares) 

pelo segmento de lésbicas informaram que a reunião com o Secretário foi de forma 

remota.  

Os conselheiros Anderson Pirota (titular) pelo segmento bissexual e Luiz Fernando 

(titular) pelo segmento de homens trans tiveram dificuldades para entrar no link enviado.  

Segundo relato das conselheiras a postura do Secretário de esquivar de 

responsabilidades e, que disse ter atendido ao pedido do conselho e adotou todos os 

procedimentos para a segurança das servidoras em questão. Mas, devido a cronologia 

das ações tomadas e salientou que as servidoras não lhe procuraram em nenhum 

momento.  

Com estas informações todos/as/es conselheiros (as) posicionaram-se para a 

construção de uma nota do conselho sobre o caso para ser publicada nas redes sociais 

dos conselheiros/as/es a ser replicada em grupos de Whatsapp e exposição do caso na 

imprensa alternativa com objetivo de garantir a segurança das servidoras e denunciar a 

postura negligente da SJC sobre o caso.  

2- Informações sobre as ações da CPDS na atual gestão. 

A presidente do CELGBT Valeria Morine Nagy e Coordenadora da Diversidade Sexual 

falou da sua ida as paradas e eventos no interior e na grande SP, encaminhamento e 

tratativas de denúncias, renovação do convênio com a OAB-SP e realização e 

participação de eventos de temáticas LGBT. 

3-Comissão Permanente de Articulação Regional/Local; Comissão Permanente de 

acompanhamento das Violações de Direitos da População LGBT; GT de 

Apresentação Plano de Trabalho; GT Minuta alteração do Decreto constitutivo do 

CELGBT; GT Minuta Alteração de Regimento Interno. 



 
A conselheira Mônica Araújo (titular) pelo segmento de lésbicas apresentou o panorama 

das comissões e dos GTs, conforme descrito a seguir e disse que posteriormente seriam 

agendadas reuniões para o alinhamento do trabalho da comissão de violações.  

Critério para formação do GTs: 

Máximo 06 pessoas 

Prazo máximo de 06 meses para conclusão dos trabalhos. 

GT de Apresentação Plano de Trabalho: 

Representantes – Sociedade Civil 

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

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

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); 

Representantes – Governo  

Adriano Rodrigues Biajone pela Secretária de Educação (titular); 

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

Comissão Permanente de articulação Regional e/ ou local  

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 

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

ao proposto na eleição do Conselho Estadual LGBT. 

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) 

4 – Centro de Cidadania Luana Barbosa – Pauta caiu – ausência do conselheiro.  

5- Notas de repúdio aos ataques sofridos pelas parlamentares Isa Pena, Erika 

Hilton e Mônica Seixas.  



 
O conselheiro Luiz Fernando (titular) pelo segmento de homens trans trouxe ao 

CELGBT a importância da entidade se posicionar sobre as violências sofridas pelas 

parlamentares citadas acima, sendo que 2 delas fazem parte da comunidade LGBT.  

E foi aprovado por unanimidade a elaboração de nota por parte da Coordenação da 

Diversidade Sexual e CELGBT sobre os casos.  

6-Sobre Evento dos Direitos Humanos a ser realizado em dezembro pela 

Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania – 

CGAPDC/SJC. - Exposição artística 

A presidente do CELGBT, Valeria Morine Nagy, a pedido da Patrícia Mannaro, 

Coordenadora Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, solicitou ao 

CELGBT indicações de nomes para o evento que será realizado em dezembro.  

Todos/as/es conselheiros/as/es pactuaram de enviar nomes pelo grupo do WhatsApp 

ou para o e-mail do CELGBT com indicações.  

7- Sobre carta de apoio para criação do Conselho Municipal LGBT em São João 

da Barra/SP.  

A conselheira Maria Fernanda (suplente) pelo segmento de travestis/mulheres 

transexuais solicitou esta carta ressaltando a importância do apoio do CELGBT a 

formação de conselhos municipais.  

Todos/as/es conselheiros/as/es apoiaram por unanimidade a realização desta carta.  

8- Ocorrências na Praça Roosevelt. 

O conselheiro Luiz Fernando (titular) pelo segmento de homens trans trouxe a 

informação de que jovens LGBTs estavam sendo impedidos de permanecerem na 

localidade citada acima, aos domingos a tarde, devido as ações truculentas da Polícia 

Militar.  

Logo, a presidente Valeria Morine Nagy, informou ao conselheiro que se enviasse ao e-

mail do CELGBT fotos, vídeos e outros elementos para formalizar um ofício a Polícia 

Militar acerca do ocorrido visando com que os/as/es jovens não sejam impedidos de 

estarem socializando no espaço.  

9- Carta recebida por uma presa trans do CDP III – Pinheiros, solicitando ajuda do 

CELGBT. Nome social: Daniela Lilian Brito de Souza. Nome civil: Danilo Brito 

Pereira. Processo n. 1500233-24.2020.8.26.0550. 



 
A presidente do CELGBT, Valeria Morine Nagy, informa o caso da mulher transexual 

que foi mantida em carcere sem nenhum tipo de assistência jurídica e também a questão 

da transfobia no local em questão.  

A conselheira Maria Aparecida Gobato (Secretaria de Administração Penitenciaria) se 

propos a comparecer na localidade para compreender o caso e oferecer auxílio a esta 

cidadã e disse que necessitaria de mais informações e a presidente do CELGBT, Valeria 

Morine Nagy se comprometeu a enviá-las por e-mail. 

O conselheiro Renan (suplente) pelo segmento de gays se propôs a comparecer nesta 

visita, caso venha a ser agendada.  

Após estes apontamentos, a presidente do CELGBT encerra a reunião.  

 

 

 


