
1 

 

Ata da 23ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Agosto de 2017. 

 

No dia dezesseis de agosto 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 23ª 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 Julho/2017; 2) Planejamento atividade “Dia da 

Visibilidade Bissexual – 23 de setembro”; 3) VI Semana Municipal da Diversidade 

Sexual – Tema: “CIDADANIA LGBT” – Entrega final das Atividades; 4) Assuntos 

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

Marcia de Oliveira Faria (Membro Titular da Diretoria de Ensino), Dra. Rosangela 

Novaes (Membro Titular OAB) e Sra. Maria José Muglia (Membro Suplente ONG). 

Iniciou-se com a leitura da Ata da Reunião Ordinária de Junho e justificou-se que até o 

presente momento, a Coordenadora Taiane Miyake não possuía a Ata do mês de maio, 

devido estar em posse com a Dra. Rosangela, assim, a respectiva ata de julho foi 

aprovada por todos os presentes e identificados os locais para correções. Em relação ao 

dia da visibilidade bissexual a Sra. Taiane perguntou a todos os presentes de uma 

indicação de filme para exibição no projeto “Diversidade In Cena”, que acontece todos 

os meses no MISS, diante disso a Claudia Barbosa (Membro Titular de Entretenimento 

LGBT) sugeriu um filme intitulado de “Meninas não choram e também Eu e Você”. 

Seguindo a pauta sobre a data limite de 16 de agosto para entrega das atividades para a 

semana da diversidade em novembro, a Dra. Daisy Cristine H. Eastwood (Membro 

Suplente da OAB) ficou de encaminhar para a Sra. Taiane por e-mail até segunda-feira, 

Sr. Diogo Almeida (Membro Suplente Movimentos Sociais) já havia encaminhado as 

informações por e-mail e Sra. Soraia (Membro Titular SETUR) se prontificou de 

também entregar via email para Sra. Coordenadora. Sr. Fernando (Membro Titular 

UNIFESP) entregou o cronograma e os agendamentos das Atividades na UNIFESP em 

mãos para sra. coordenadora. Assuntos Gerais: A Sra. Taiane informou que esteve 

presente na Prefeitura Municipal de Santos, mas precisamente na Secretaria de Relações 

Institucionais e Cidadania no dia 09 de agosto de 2017, juntamente com o Sr. Flávio 
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Balula (Membro Titular SEGES e Vice Coordenador)  e o Sr. Junior Araujo Sousa 

(Membro Suplente Entretenimento) para conversar com o Secretário Flavio Jordão 

sobre a verba destinada do Vereador Marcelo Del Bosco que foi aprovada e do 

Vereador Banha que foi cancelada, assim, na presença do Sr. Rogerio Custódio e do 

Secretário aconteceu uma explicação formal sobre o que de fato aconteceu com o 

pedido do vereador Banha, para ter sido impugnado na Câmara dos Vereadores, em 

vista que o dinheiro não vinha da cota já destinada e aprovada do Vereador e sim de 

outra cota, que no caso gerou o indeferimento do pedido, inviabilizando a retirada dos 

trinta mil reais cedidos a Comissão Municipal de Diversidade Sexual, por fim, o Sr. 

Rogerio Custódio aconselhou a Coordenadora de procurar novamente o vereador Banha 

e que em 2018, o mesmo faça um novo pedido, porém, retirando do dinheiro de sua 

respectiva cota e não de outros locais. Durante a reunião também foi discutido sobre a 

ausência de uma chefe de sessão, cargo de extrema importância, principalmente as 

vésperas da Semana da Diversidade e que possivelmente esse ano aconteceria uma 

parceria com a Semana da Cidadania, sendo assim, o Secretário Flavio Jordão comentou 

das palestras, mesas-redondas confirmadas e de uma eventual contratação de um show, 

nome sugerido do Pabllo Vittar (Drag Queen), contudo precisando confirmar com os 

patrocinadores. Após o debate sobre as informações da reunião com os membros 

presentes na Comissão, a Dra. Daisy (Membro Suplente da OAB) ficou de encaminhar 

o nome de uma cantora que esteve no trio das mães pela diversidade na Parada de 

Orgulho LGBT de 2017 e ficou de encaminhar outros possíveis candidatos (as) para 

esse futuro show, caso o valor da Pabllo Vittar não seja apreciado pelos patrocinadores 

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

Comissão, em 9 tons diferentes de plano de fundo ao Junior Sousa (Membro Suplente 

Entretenimentos) para entregar ao profissional que irá confeccionar as camisetas, assim, 

Sr. Junior se prontificou de enviar por e-mail no dia seguinte. Sra. Taiane Miyake 

menciona a todos os presentes que em breve a Naira Rodrigues estará assumindo o 

cargo de chefe de sessão de apoio a diversidade sexual. Sr. Taciano (Colaborador) 

comentou de um adolescente, aluno dele, que tinha o questionado durante a aula sobre o 

uso de hormônios femininos, em vista, que o mesmo desejaria estar tomando para 

realizar a transição. Diante disso, a Sra. Taiane informou para dizer ao rapaz que 

procure o Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais no Hospital 

Guilherme Álvaro para os corretos aconselhamentos hormonais passando não só pela 
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equipe multidisciplinar como também pela equipe médica do ambulatório. Sr. Angelo 

(Colaborador) também comentou sobre o ocorrido na UNIFESP, dia 11 de agosto, 

Audiência Pública convocada pelo Conselho Estadual da Condição Humana, para 

discutir o texto do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos de São Paulo, 

onde policiais militares fardados e armados, ocuparam o espaço da audiência pública 

(UNIFESP campus Silva Jardim) intimidando e xingando estudantes e professores, 

policiais e apoiadores formavam a maioria para excluir toda referência aos direitos 

humanos. Sr. Fernando (Membro Titular UNIFESP), leu aos presentes uma nota pública 

que se encontra no site oficial da UNIFESP, “Nota de Esclarecimento sobre 

Audiência de Direitos Humanos convocada pelo Comitê Estadual de Direitos 

Humanos no Campus Baixada Santista da Unifesp”, segue o link do site 

http://www.unifesp.br/boletins-anteriores/item/2906-nota-de-esclarecimento-sobre-

audiencia-de-direitos-humanos-convocada-pelo-comite-estadual-de-direitos-humanos-

no-campus-baixada-santista-da-unifesp 

Informes Gerais: A Sra. Taiane Miyake informa que no dia 23 de julho, às 19:30 horas 

no MISS, acontecerá o Projeto "Diversidade in Cena", com o filme "Quando a noite 

cai”, em alusão ao Dia da Visibilidade Lésbica, que é comemorado no dia 29 de agosto. 

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, pelo 2° Secretário Junior Araújo Sousa. 

 

Coordenadora: Taiane Miyake  

2º Secretário: Júnior Araújo Souza 
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