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Ata da 26ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Novembro de 2017. 

 

No dia 22 de novembro de 2017, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 

horas, na Estação da Cidadania, na Avenida Dona Ana Costa, nº340-Santos/SP, teve 

início a 26ª Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, 

sob a Coordenação da Sra.  Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1. Apreciação e 

Aprovação das atas das Reuniões Ordinárias: mês de maio e outubro de 2017. 2. VI 

Semana Municipal da Diversidade Sexual – Tema: “CIDADANIA LGBT”. 3. Dia da 

Visibilidade Transexual e Travesti. 4. Assuntos Gerais. 5. Informes Gerais. Abertos os 

trabalhos, justificou-se a ausência da Dra. Rosangela Novaes (Repres. Titular da CDS 

OAB) e da Sra. Daniella Stazack de Araújo – (Repres. Titular do Conselho Regional de 

Psicologia – CRP), Sra. Monica Marques (Repres. Titular ONG), Daniela Preado 

(Colaboradora).  Em seguida foi lido pelo Flávio Balula a ata da reunião ordinária de 

outubro e da 2ª Reunião Extraordinária realizada em novembro. Seguindo a pauta, a 

Coordenadora Executiva Taiane Miyake informou a todos que o material impresso da 

Semana da Diversidade se encontrava com ela e pediu a todos os presentes a 

divulgação, nas respectivas secretarias. Em seguida, comentou cada atividade da 

semana da diversidade, conforme impresso no folder, entregue pela Sra. Erika (Repres. 

Titular da SERIC), relatando inclusive alguns empecilhos decorrentes do processo de 

conseguir palestrantes e locais para realização dos eventos. O evento que irá acontecer 

no dia 02 de dezembro no Salão Autoestima, com público LGBT em especial travestis, 

mulheres transexuais e homens trans com uma tarde de beleza: cabelo, manicure, 

barbearia, confecção cartão SUS com nome social, advogadas OAB dando orientação 

jurídica sobre retificação de nome e escuta terapêutica individual com psicóloga, tendo 

todos os preparativos encaminhados e tudo dentro dos conformes. Quanto ao dia da 

Visibilidade Trans/Travesti, comemorado em 29 de janeiro, fechou-se uma parceria com 

o Projeto ONG Tamtam, e será exibido no dia 30 de janeiro de 2018, as 19 horas, dois 

curtas metragens: “Nome Provisório” e “Translúcidos”, ambos com protagonização de 

atrizes transexuais, após exibição roda de conversa com os diretores dos respectivos 

curtas e também a atriz transexual Sabrina Huss, haverá também a presença de uma 

intérprete de libras. Assuntos Gerais: A Coordenadora Executiva informou a todos 
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sobre um abaixo assinado em relação a gratuidade para pessoas acima de 60 anos no 

município de Santos, já que no mesmo somente é reconhecido 65 anos. O Prof. 

Fernando (Repres. Titular UNIFESP) comentou se algum membro da Comissão, 

gostaria de participar com ele na rádio da UNIFESP – Santos, da página do Facebook, 

intitulada de Representação Diversidade Unifesp – Baixada Santista 

(https://www.facebook.com/diversidadebs/), do aceite do estágio discente com alunos 

da Psicologia do 5º ano e alunos do 4°ano e que também está concorrendo em eleição 

para ser o próximo coordenador do curso de Psicologia. Por último informou que os 

eventos agendados para acontecer na Unifesp serão disponibilizados certificados, porém 

é necessário a inscrição no site institucional (http://www.unifesp.br/eventos-

anteriores/item/3039-semana-da-diversidade-sexual-unifesp), até dia 27 de novembro de 

2017. Durante o processo foram questionadas algumas dúvidas em relação a 

diferenciação conceitual e social de travestis para transexuais, nisso, a Sra. Taiane 

Miyake faz todo o processo teórico de diferenciação das mesmas. Foi informado tmbém 

pela Sra. Taiane Miyake que a SEDUC entrou em contato com esta CMDS 

manifestando interesse em participar da Semana da Diversidade, sendo assim na sexta-

feira, dia 1 de dezembro, nos períodos da manhã e tarde haverá capacitação para 

Coordenadores da SEDUC. Quanto a festa a Rainbow, ela irá acontecer nos moldes mas 

enxutos e a Sra. Taiane Miyake deu protagonização do evento ao jovem Lorenzo 

Vernar, sem ele ter manifestado em rede social essa vontade de se ter uma festa voltada 

ao público LGBT, não estaria acontecendo. Quantos as reuniões desta CMDS continuar 

sendo nas terceiras quartas-feiras de cada mês foi aceito por unanimidade e continuarão 

também na Estação da Cidadania. Informes Gerais: A Sra. Taiane Miyake informou 

que a reunião da Comissão no mês de dezembro está agendada para acontecer no dia 20, 

contudo, no ano de 2016, em virtude das proximidades com o natal e fim de ano 

aconteceram grandes dificuldades dos membros de comparecer, então, a coordenadora 

sugeriu e colocou em votação a mudança para o dia 13 de dezembro, sendo assim, 

aceita por todos os presentes e já informado no departamento responsável da Estação da 

Cidadania para a devida mudança, com posterior aviso por e-mail aos membros 

ausentes. Sra. Soraia Bizarro (Repres. Titular SETUR) informou a todos que a moça 

que confeccionou as camisetas da Comissão não estaria presente para entrega das 

camisetas como havia sido combinada, então ficou combinado da entrega das mesmas a 

ser realizada na abertura da Semana da Diversidade que irá acontecer na OAB ou quem 
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tivesse disponibilidade ir até a Secretaria de Relações Institucionais (SERIC) e pegar as 

mesmas com a Sra. Erika Fahl. Saindo dessa temática da camiseta, a Sra. Taiane 

Miyake informou que o Conselho Nacional de Justiça fez modificações nas certidões de 

nascimento, casamento e óbito no Brasil, sendo assim, os documentos passam a usar o 

termo "filiação", em vez de "genitores", em termos práticos, o recém-nascido pode ser 

registrado com dois pais, duas mães, apenas uma mãe ou um pai e até mesmo filiação 

entre três pessoas. Outro ponto a ser explanado foi o julgamento no Supremo Tribunal 

Federal (STF) sobre a mudança de sexo de nascimento, sem a necessidade da realização 

da cirurgia de redesignação sexual e por último informou do encerramento para a atual 

gestão do projeto "Diversidade in Cena" que esta CMDS tina em parceria com MISS. 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 

 

 

 

  


