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Ata da 22ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Julho de 2017. 

 

No dia dezenove de julho de dois mil e dezessete, com primeira chamada às 

18h:30min. e iniciando às 19h em segunda chamada, na Estação da Cidadania, 

localizada na Avenida Dona Ana Costa nº 340, nesta cidade de Santos/SP, teve 

início a 22ª Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade 

Sexual, sob a Coordenação da Sra.  Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1) 

Apreciação e Aprovação da ata da Reunião Ordinária: mês de Maio e 

Junho/2017 e ata da Formação/Capacitação com tema: “Diversidade Sexual 

e de Gênero e a Cidadania LGBT, realizada em 03 de maio próximo 

passado; 2) Planejamento atividade “Dia da Visibilidade Lésbica – 29 de 

agosto”; 3) VI Semana Municipal da Diversidade Sexual – Tema: 

“CIDADANIA LGBT”- Planejamento das atividades; 4) Assuntos Gerais; 

5) Informes Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência da Zezé 

Muglia Rodrigues (Repres. Suplente ONG), Renata Werson (Repres. Suplente 

Mov. Sociais, Marcia de Oliveira Faria (Repres. Titular da Diretoria de Ensino), 

posteriormente iniciou-se com uma roda de apresentação de todos os presentes, 

em virtude que no presente momento tinham pessoas que estavam vindo pela 

primeira vez a Comissão. Após a apresentação de todos o Sr. Flávio Balula 

(Repres. Titular SEGES e Vice Coordenador CMDS) realizou a leitura da Ata da 

Reunião Ordinária do mês de Junho e também a ata da Reunião Extraordinária:  

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

Cidadania LGBT, sendo as duas atas aprovada por todos, com eventuais 

correções encaminhadas pela Sra. Daisy Cristine H. Eastwood (Repres. Suplente 

da OAB), Flávio Balula (Repres. Titular SEGES e Vice Coordenador CMDS) e 

Junior Souza (Repres. Suplente de Entretenimento LGBT). Seguindo a pauta, a 

Coordenadora Executiva comunicou que amanhã (dia 20 de julho de 2017) será 

disponibilizado no Diário Oficial de Santos, o edital de chamamento para a VI 

Semana Municipal da Diversidade Sexual, com tema: “Cidadania LGBT” com a 

ficha de inscrição da atividade a ser preenchida e entregue a mesma, 

pessoalmente ou por e-mail, até o prazo estipulado no edital (próximo dia 16 de 
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agosto). A Sra. Taiane também comunica a todos que ainda não está em mãos da 

ata da reunião de maio/2017. Após isso aconteceu um debate sobre o suporte ao 

grupo LGBT no sistema prisional com a Sra Maria Aparecida dos Santos, vindo 

pela 1ª vez a reunião. Seguindo a pauta. 2) Planejamento atividade “Dia da 

Visibilidade Lésbica – 29 de agosto”. Será exibido no MISS – Museu da 

Imagem e do Som de Santos no dia 23 de agosto, às 19h30min. o filme “Quando 

a noite cai” e também o documentário local de nome “Sapas”, com direção de 

Iasmim Feijó, em seguida roda de conversa.  3) VI Semana Municipal da 

Diversidade Sexual – Tema: “CIDADANIA LGBT”- Planejamento das 

atividades; algumas atividades já estão sendo encaminhadas pelos membros da 

Comissão, ficando a quarta e quinta feira para as atividades da Unifesp, a 

abertura da VI Semana da Diversidade na segunda-feira, dia 27 de novembro, 

com local ainda não definido, foi feito o convite a Sra. Sra. Daniella Stazack 

(Repres. Titular CRP – Conselho Regional de Psicologia) de assumir esta 

atividade na abertura, a mesma não confirmou tal atividade pois terá uma 

reunião interna no CRP em 5 de agosto. Na sexta-feira no período a atividade 

talvez seja na OAB, por conta do Congresso Nacional de Advogados a Dra. 

Rosangela Novaes (Repres.Titular da OAB) e a Dra. Daisy Eastwood (Repres. 

Suplente OAB) não estarão presentes. Na sexta-feira pela manhã, atividade 

proposta pela Sra. Fernanda Gonçalves (Repres. Suplente SEAS), será formação 

dada pela Sra. Taiane Miyake, sobre Diversidade Sexual e de Gênero e a 

Cidadania LGBT somente para os servidores. No domingo, atividade proposta 

pela Sra. Soraia Bizarro (Repres. Titular da SETUR), caminhada LGBT pelo 

centro histórico de Santos, no período da manhã. Sra. Taiane fala sobre a 

quantidade de Folder (500 unidades), Cartazes (200) e faixas (5) a serem 

colocadas nos locais de maiores movimentações no município, com aprovação 

da quantidade informada por todos os presentes. 4) Assuntos Gerais: A Sra. 

Taiane informou que esteve presente na Prefeitura Municipal de Santos no dia 

14 de julho de 2017, juntamente com o Flavio Balula e a Dra. Rosangela para 

conversar com o Secretário Flavio Jordão sobre alguns assuntos de interesse da 

Comissão Municipal da Diversidade Sexual, destacando um deles a emenda 

(verba) destinada do Vereador Marcelo Del Bosco e do Vereador Banha. Sendo 

informado a todos os presentes, que a emenda destinada a Comissão, vinda do 
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Vereador Banha não está disponível, foi cancelada. Haverá uma outra reunião na 

SERIC – Secretaria de Relações Institucionais com Sr. Rogério Custódio, para 

nos explicar o porque houve este cancelamento. Diante disso, a Coordenadora 

solicitou ao Vereador Banha uma reunião para saber o destino do dinheiro 

destinado como emenda, porém, devido o recesso de julho dos vereadores, 

somente terá respostas em agosto, quando os vereadores retornam a Câmara 

Municipal, quanto a emenda do Vereador Marcelo Del Bosco, no valor de 

R$5.000,00 (Cinco mil reais) está tudo certo. Algumas indicações em relação a 

Chefe de Seção de Apoio a Diversidade foram feitas, mas nada ainda foi 

definido, ficando esta pauta também para próxima reunião na SERIC com 

secretário Sr. Flávio Jordão. Esta CMDS juntamente com a SERIC irão expedir 

ofícios as secretarias municipais para que dispensem seus funcionários na 

Semana Municipal da Diversidade Sexual. Com relação ao Conselho Municipal 

dos Direitos LGBT, será feita uma minuta e entregue a SERIC. Quanto o evento 

Parada do Orgulho LGBT Baixada Santista, que foi socializado em rede social, 

por enquanto não irá acontecer, estão acontecendo reuniões para construção 

deste evento com as partes interessadas e com apoio da OAB Santos. O Sr. 

Fernando (Repres. Titular UNIFESP) comentou que está formulando o protocolo 

discente de estágio da graduação de Psicologia, para alunos de 4º e 5º ano da 

Unifesp – Santos e questionou a Comissão sobre as eventuais necessidades do 

público LGBT, para que no planejamento a ser entregue até dia 5 de agosto, o 

público LGBT seja contemplado, de acordo com as necessidades. Assim, a Dra. 

Rosangela, Dra. Daisy, Sra. Taiane, Sr. Diogo Pereira de Almeida (Repres. 

Suplente dos Movimentos Sociais) e Sr. Flávio fizeram sugestões, ficando 

agendado uma reunião com a Dra. Daisy e a Sra. Taiane na Unifesp – Santos, na 

avenida Ana Costa, nº45, 2º andar para organização e sugestão do material a ser 

entregue. A Sra. Soraia Bizarro (Repres. Titular SETUR) solicitou o logo da 

Comissão, sem o detalhe escrito “VI Semana Municipal da Diversidade Sexual”, 

assim, Sr. Junior Sousa se prontificou de enviar o respectivo logo com a 

alteração pedida. 5) Informes Gerais: A Dra. Rosangela Novaes informa que 

recebeu um convite sobre um Simpósio na temática “Psiquiatria e 

Transexualidade” em agosto, a ser realizado em parceria com a Universidade 

Paulista – UNIP e a Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES, ficando 
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a informar a todos os presentes posteriormente sobre a data e se o evento será 

gratuito.  A Sra. Taiane Miyake complementa informando, que se o evento for 

no mesmo dia da reunião ordinária do dia 16 de agosto existe a possibilidade de 

um novo agendamento, desde que a Estação da Cidadania tenha uma data 

disponível, solicitou a Dra. Rosangela que a informe antecipadamente para pedir 

a troca na Estação da Cidadania. Por fim, a coordenadora executiva informa que 

no dia 26 de julho, às 19h30min. Horas no MISS, acontecerá o Projeto 

"Diversidade in Cena", com o filme "Viva”, seguida roda de conversa. 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 

 

 

  


