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Ata da 21ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Junho de 2017. 

 

No dia vinte e um de junho de dois mil e dezessete, com primeira chamada às 18:30 e 

iniciando às 19h00 em segunda chamada, na Estação da Cidadania, localizada na 

Avenida Dona Ana Costa nº 340, nesta cidade de Santos/SP, teve início a 21ª Reunião 

Geral Extraordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a Coordenação 

da Sra.  Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1) Presença especial do Coordenador 

de Políticas para Diversidade Sexual do Governo de São Paulo – Sr. Cássio 

Rodrigo – Explanação sobre “O beijaço como ato político LGBT”; 2) Apreciação e 

Aprovação da ata da Reunião Ordinária: mês de Maio/2017 e ata da 

Formação/Capacitação com tema: “Diversidade Sexual e de Gênero e a Cidadania 

LGBT, realizada em 03 de maio próximo passado; 3) Planejamento atividade “Dia 

Internacional do Orgulho Gay – 28 de junho”; 4) VI Semana Municipal da 

Diversidade Sexual – Tema: “CIDADANIA LGBT” – Entrega das fichas de 

atividades; 5) Assuntos Gerais; 6) Informes Gerais. Inicialmente com a presença do 

Diário Oficial de Santos aconteceu a entrevista com o Sr. Cássio Rodrigo, com 

expectativa da reportagem sair no dia 23 de junho de 2017, em seguida o Coordenador 

de Políticas para Diversidade Sexual do Governo de São Paulo começou a sua palestra 

sobre o “Beijaço como ato político”, durante a sua apresentação, informou também as 

datas comemorativas LGBT, legislações, incluindo a lei 10.948 de 2001. Comentou 

também sobre a Parada de Orgulho LGBT de 2017, da cidade de São Paulo, incluindo 

que no projeto “Em memória” realizado no dia 11 de junho, em memória as vítimas de 

LGBTFobia foram plantadas 100 mil mudas no Parque Vila do Rodeio na Zona Leste 

de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de 

São Paulo, Ultrafarma e a Associação da Parada do Orgulho LGBT (APGLBT). O Sr. 

Cássio respondeu as dúvidas de todos os presentes, se despedindo de todos alguns 

minutos depois, devido o motorista que o levaria de volta para São Paulo já estava o 

esperando. Foram distribuídos aos presentes Cartilhas e folders educativos sobre a 

Diversidade Sexual e a Cidadania LGBT gentilmente cedidos pelo Sr. Cássio. Abertos 

os trabalhos, justificou-se a ausência da Sra. Cláudia Barbosa (Repres. Titular 

Entretenimento), Sra. Mônica Marques (Repres. Titular ONG), Sra Amanda Mesquita 
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(Colaboradora), Sra. Rosangela Novaes (Repres. Titular OAB). Iniciando os trabalhos, 

após a explanação do Sr. Cássio Rodrigo, em relação a aprovação da ata reunião 

Ordinária: mês de Maio/2017 e ata da Formação/Capacitação com tema: “Diversidade 

Sexual e de Gênero e a Cidadania LGBT foi encaminhada para discussão, entre os 

membros para a próxima reunião ordinária do mês de julho.  Seguindo a pauta sobre a 

atividade a ser realizada no Dia Internacional do Orgulho Gay ficou sugerido a exibição 

do filme “Orações para Bobby” no Museu de Imagem e Som (MISS), sendo aceito por 

todos os presentes, em seguida foi entregue as fichas de atividades para a semana da 

diversidade a ser realizada em novembro. O Sr. Fernando (Repres. Titular UNIFESP) 

comentou das possíveis atividades a serem realizadas na UNIFESP e com aprovação de 

todos, que o mesmo já faça o agendamento, conforme a pauta sugerida com os 

respectivos colaboradores. Sra Soraia (Repres. Titular SETUR) solicitou a coordenadora 

que envie ofícios as secretarias para que os membros possam estar participando das 

atividades da Semana da Diversidade. Assuntos Gerais: A Sra. Taiane informou que 

em breve iria agendar um encontro com o Secretário Flavio Jordão para ver a situação 

das Emendas Parlamentares, que no qual se tratam da verba destinada pelo Vereador 

Marcelo Del Bosco - R$5000.000 (cinco mil reais) para compra de equipamentos 

(notebook, telão e datashow) e do Vereador Banha R$30.000,00 (trinta mil reais) para 

realização da VI Semana Municipal de Diversidade Sexual. A Sra. Soraia Bizarro 

(Repres. Titular SETUR) informou que tinha conversado com um profissional do 

segmento de confecção têxtil, para a confecção da camiseta em polietileno com o logo 

para VI Semana Municipal de Diversidade Sexual no valor de R$ 21,00, solicitando ao 

Junior Sousa, o envio do respectivo logo da Comissão com as sugestões solicitadas no 

momento, inclusive da Sra. Zezé Muglia (Repres. Suplente ONG) sobre colocar 

também o logo da prefeitura, assim o Sr. Junior se prontificou de enviar o material até 

sexta-feira da mesma semana. Sr. Flavio Balula (Repres. SEGES e Vice Coordenador 

CMDS) acrescenta que para o uso da verba são necessários três orçamentos e para o 

caso das camisetas, geralmente, o contratado necessita ter CNPJ para poder receber, 

caso for usado a verba destinada a CMDS, já que é verba pública. Sra. Taiane pergunta 

para a Sra. Alessandra Garcia (Colaboradora) como anda o seu processo junto a Dra 

Patricia Gorish, a mesma informa que está seguindo todas as recomendações da referida 

advogada., está frequentando terapias psicológicas e psiquiátricas também, reclamou 

que não tem condições de pagar as custas da psicóloga por estar com emprego 
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temporário, no momento faz panfletagens para lanchonetes, reclamou também que não 

consegue se comunicar com a referida advogada nem via facebook (rede social), nem 

via whatsapp. Foram vários os lamentos e angustias relatados por ela e no final caiu em 

lágrimas dizendo que se não ganhar a “causa” na qual foi vítima, ela irá se matar, ou se 

seja cometerá suicídio, não aguenta mais tantas injustiças e incompreensões. Ficou um 

clima tenso na sala e a Sra Daisy (Repres. Suplente OAB) e a Sra. Maria José Muglia 

(Repres. Suplente ONG) foram até ela, levar palavras de conforto. A Sra. Taiane 

lamenta tudo que vem ocorrendo com a Sra. Alessandra, infelizmente enquanto 

Coordenadora desta CMDS não tem poder para ir até a advogada cobrar as reclamações 

que foram feitas em reunião. 

Informes Gerais: A Sra. Taiane informa sobre a próxima reunião ordinária que será no 

dia 19 de julho, mesmo local e horário. A reunião foi encerrada com a presença dos 

integrantes que assinaram a lista anexo, tendo sido lavrada a presente ata a qual vai 

assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake e pelo 2° Secretário Junior Araújo 

Sousa. 

Coordenadora: Taiane Miyake  

2º Secretário: Júnior Araújo Souza 

 

 

  


