
 
Ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Estadual LGBT                                 

Gestão Biênio - (2022-2024) 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, no auditório do 

prédio do conselho localizado na Rua Antônio de Godói, 122 - Centro Histórico de São 

Paulo, São Paulo - SP, 01034-001. 

Estavam presentes conselheiros representantes da sociedade civil: Alessandra 

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

(titular) e Nassim Golshan pelo segmento de lésbicas (titular)  

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

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

Dumdum pelo segmento de travestis/mulheres transexuais (titular); 

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

Ausências de conselheiros representantes da sociedade civil:  

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

Santos Pinto e Daiane Regina Ribeiro (suplente) – falta justificada; 

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

segmento de gays (titular) – ausência 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 e Nadira Miriam Pedro Athiê pelo segmento de travestis/mulheres 

transexuais (titular) – falta justificada, Maria Fernanda Ribeiro Pereira (suplente) e 

Bruniely Caroline Lima Lemos (suplente). 

Segmento de homens trans: Caleb Nathaniel da Silva (suplente). 

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

Abrão (titular) Secretária da Justiça e Cidadania: Victor Teixeira – Coordenador da 

Diversidade Sexual, Secretaria da Administração Penitenciária: Adilene Gonçalves 

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

(titular), Secretaria de Desenvolvimento Social: Naiara Carneiro Teixeira (suplente); 

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

Secretaria da Administração Penitenciária: Adilene Gonçalves Vieira (suplente) 



 
 

Ausências de conselheiros representantes do governo: Denise Batista dos Santos 

(suplente); Débora da Silva Oliveira Santos (suplente) – falta justificada, Secretaria de 

Turismo e Viagens: Shirley Caroline Duarte (suplente) – falta justificativa, Secretaria de 

Esportes:  Anderson dos Santos (titular) e Anderson Della Monica Catozzo (suplente); 

Secretaria de Desenvolvimento Social: Thiago Bezerra – falta justificada, Secretaria da 

Administração Penitenciária: Maria Aparecida Gobato (titular), Secretaria da Saúde: 

Ivone Aparecida de Paula (suplente); Secretaria da Cultura e Economia Criativa: 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) e Ivone Aparecida 

de Paula (suplente).  

A abertura dos trabalhos foi realizada pelo presidente interino – Luiz Fernando Prado 

Uchôa com a boas-vindas a conselheiros, conselheiras e conselheires e a apresentação 

da pauta do dia.  

1 - Centro de Cidadania Luana Barbosa 

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

Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania – 

CGAPDC/SJC 

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

Joaquim Barra/SP 

4- Ocorrências na Praça Roosevelt 

5- Processo na SJC com absolvição de Secretário da Justiça 

6- Sobre informações de contatos de Conselheiros(as) para pessoas 

desconhecidas. 

7- Sobre ausências de Conselheiros(as) e Informes 

8- Eleição de um(a) novo(a) Presidente para o Conselho LGBT 

As pautas 1,3 e 5 não foram apresentadas pelo devido a ausências dos 

conselheiros responsáveis por sua apresentação. 



 
A conselheira Alessandra Acedo (titular) pelo segmento de lésbicas antes do início 

oficial da reunião esteve em contato com o setor de finanças a fim de esclarecer pontos 

sobre o ressarcimento.  

De acordo com as informações obtidas inserir o endereço completo incluindo o cep no 

campo município de domicílio, entregar ao Marcelo Quilez o documento físico seja 

comprovante de compra de passagem, ticket de estacionamento ou outros.  

A mesma se propôs a auxiliar no preenchimento do anexo 1 para aqueles/as/es 

conselheiros/as/es que estivesse com dificuldades e o Coordenador Victor Teixeira 

também o fez. 

Criação de tutorial para o preenchimento ser disponibilizado posteriormente no grupo 

de Whatsapp.  

Dando início a reunião, o presidente interino Luiz Fernando passou a palavra ao 

convidado Dimitri Sales, ex- coordenador da diversidade sexual e atual presidente do  

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE) para falar 

sobre estratégias para garantia da permanência da Coordenação da Diversidade Sexual 

e do Conselho Estadual LGBT.  

Dimitri inicia o seu relato alegando que a existência do CONDEPE está prevista no artigo 

110 da Constituição Estadual e foi criado pela Lei nº 7.576/1991 e que o CELGBT pode 

revogado devido a ser ligado a um decreto e que em reuniões para garantir o 

funcionamento do CONDEPE mesmo com um governador conservador e uma diretoria 

progressista estão lutando e também para o pagamento da indenização de presos 

políticos e visando para que isso aconteça estão fazendo um levantamento de 

indenizações e seus status para garantir o pagamento ainda nesta gestão, aprovação 

do Plano de Educação em Direitos Humanos para publicação em Diário Oficial antes da 

posse de Tarcísio de Freitas.  

Durante essas reuniões obteve a informação que possivelmente Conte Lopes, ex- 

comandante da rota, poderá ser o novo Secretário de Justiça e Cidadania diante deste 

cenário Direitos Humanos não terá vez.  

Além disso, informou que o orçamento de 2023 será aprovado no dia 04/11 e sugere 

que o CELGBT se articule com a Secretaria de Justiça e Cidadania para garantir 

orçamento para Coordenação da Diversidade Sexual e CELGBT. 

Após estes informes realizados pelo Dimitri Sales, a conselheira Mônica Araújo (titular) 

pelo segmento de lésbicas informou sobre o evento do dia 08/11, no Consórcio 



 
Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, com a presença de 12 

prefeitos e deputados eleitos tendo com pauta Ambulatório Trans/ Desmonte do 

CELGBT.  

A conselheira Alessandra Acedo (titular) pelo segmento de lésbicas informa que no dia 

18/10 foi agendada com a Deputada Estadual, Leci Brandão e posteriormente foi 

cancelada. Mas, que ela se disponibilizaria a agendar uma nova reunião com a 

parlamentar para trazer o assunto do CELGBT.  

O conselheiro Anderson Pirota (titular) pelo segmento bissexual fez um mapeamento de 

parlamentares reeleitos e ainda com mandato vigente para conselheiros/as/es 

buscarem para articularem com estes a questão do CELGBT. 

- Bebel 

- Marcia Lia 

- Erica Malunguinho 

- Gianazzi 

- Leci Brandão 

- Isa Penna 

- Eduardo Suplicy 

- Marcolino 

- Mônica Seixas 

- Enio Tatto 

- Paulo Fiorillo 

- Ediane Maria 

- Juliana Cardoso 

- Gerson Pessoa 

- Caue Macris 

- Bruna Furlan 

- Perugini 

- Barba 



 
- Donato 

- Dr. Jorge do Carmo 

- Guilherme Cortez 

- Maurici 

- Paula 

- Romulo Fernandes 

- Simão Pedro 

- Thaynara 

Momento posterior, quais conselheiros/as/es poderiam contactar quais parlamentares 

listados acima. 

- Bebel (Anselmo/Wal) – aliados do CELGBT; 

- Gianazzi (Renan); 

- Leci Brandão (Alessandra/Mônica); 

- Mônica Seixas (Mônica/Renan); 

- Enio Tatto (Mônica); 

- Paulo Fiorillo (Mônica); 

- Dr. Jorge do Carmo (Fábio); 

- Marcolino (Pirota); 

- Emidio (Mônica); 

- Luiz Fernando Teixeira (Mônica); 

Previsão:  07 a 11/11  

Informar ao grupo com quais conseguir conversar.  

A conselheira Assme (Casa Civil – titular) sugeriu que o CELGBT possa se unir com os 

demais conselhos em busca de apoios para sair do status de decreto. Além disso, forçar 

o Tarcísio a manter os atuais conselhos por meio de alguma carta de compromisso.  



 
A conselheira Alessandra (titular) pelo segmento de lésbicas disse que não acredita na 

manutenção do atual formatação e expansão do mesmo com o Tarcísio de Freitas, 

como governador; 

O conselheiro Renan (suplente) pelo segmento de gays acredita que uma articulação 

como os conselhos de igualdade racial, mulher e idoso possam ajudar o CELGBT; 

O coordenador da CDS e a conselheira Assme (Casa Civil – titular) acreditam que 

chamar a atenção sobre o fato possa garantir a existência da CDS e do CELGBT. 

O conselheiro Renan ressaltou a importância da criação do plano de trabalho do 

CELGBT em caráter emergencial visando endossar a importância do CELGBT. 

 

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

Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania – 

CGAPDC/SJC 

Por unanimidade o Conselho Estadual LGBT indica o nome de Anderson Pirota (titular) 

segmento bissexual para trazer elementos de sua tese de mestrado com a temática – 

Discurso de ódio frente ao Estado Democrático de Direito.  

4- Ocorrências na Praça Roosevelt 

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

a reunião devido a novas interferências da PM na localidade.  

Diante desse contexto, o Coordenador Victor Teixeira orientou ao conselheiro o envio 

de videos e fotos da abordagem policial contendo informações com data, horário e breve 

relato ao e-mail do CELGBT para montar uma denúncia juntamente com o CONDEPE 

e logo isto ser encaminhado para a SJC.  

6-Sobre informações de contatos de Conselheiros(as) para pessoas 

desconhecidas. 

O CELGBT qualquer solicitação de contato de conselheiros(as/es) deve ser avaliado 

cuidosamente e que o Coordenador Victor Teixeira e Secretário Luiz Fernando ficariam 

responsáveis por avaliar os casos.  

7- Sobre ausências de Conselheiros(as) e Informes. 

Critérios para ausências nas reuniões 



 
- Atestado médico e consultas com comprovante seu e de filhos/ parentes; 

- Questões profissionais com comprovante; 

- Acidente com BO; 

- Questões financeiras a serem avaliadas pelo Coordenador/ Secretário; 

O CELGBT aprova unanimidade estas condições.  

A conselheira Dumdum (titular) pelo segmento de travestis/mulheres transexuais trouxe 

a questão da Hot House barra a entrada de travestis/mulheres transexuais. 

A conselheira Alessandra Acedo (titular) pelo segmento de lésbicas propôs a realização 

de um ato na porta do estabelecimento; 

Em virtude do panorama complexo que o CELGBT esta solicitação da Dumdum 

ficou pendente.  

O Coordenador da Diversidade Sexual, Victor Teixeira propôs a elaboração de e-

mail/oficio do CELGBT sobre o caso de ameaça da mulher transexual da 4ª reunião 

ordinária para o Núcleo LGBT da defensoria pública aos cuidados da Dra. Vanessa e 

Dr. Danilo.  

O presidente interino, Luiz Fernando, questionou sobre quem poderia ficar responsável 

pelas comissões e pelos GTs.  

A conselheira Mônica (titular) pelo segmento de lésbicas prontificou-se a ser 

responsável pela Comissão Regional  

O Coordenador da Diversidade Sexual, Victor Teixeira prontificou-se a ser responsável 

pela Comissão de Violações 

Em relação aos GTs, segue a disposição abaixo: 

- GT Alteração do regimento – Mônica; 

- GT Plano de Trabalho – Renan; 

Inserir a conselheira Nassim no GT de Plano de Trabalho  

- GT Decreto/ Lei – Alessandra Acedo. 

Ainda neste tema, o CDS Victor Teixeira sugeriu alguns pontos para a construção do 

Plano de Trabalho como o tempo de vigência, cronograma das ações (quantidade de 



 
eventos, mudança do status do CELGBT de decreto para lei, quantidade de reuniões 

presenciais/online) e final (nova eleição).  

O coordenador CDS Victor Teixeira informou sobre a assinatura do termo de convênio 

com a OAB – SP e CDS/ CELGBT com a presença de autoridades com Patrícia 

Vanzolini – Presidente Nacional da OAB, Secretário de Justiça e Cidadania e outras.  

O Termo de convênio consiste em cursos de capacitação para advogados sobre 

legislação LGBT, Salas para atendimento e videoaulas.  

Início da gravação das aulas – Março 2023 

Segundo semestre – disponibilização das aulas  

Representantes do CELGBT: Luiz Fernando (Secretário) e Mônica Araújo (titular) – 

segmento de lésbicas.  

8- Eleição de um(a) novo(a) Presidente para o Conselho LGBT 

O CELGBT elege por unanimidade o Coordenador da Diversidade Sexual para a 

presidência do Conselho Estadual LGBT até 26/06/2023.  

O calendário das próximas reuniões 

25/11/2022 – Reunião Presencial 

16/11/2022 – Reunião on-line  

O presidente encerrou a reunião às 16:30.  


