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Ata da 27ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Dezembro de 2017. 

 

No dia treze de dezembro 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 27ª 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 da 

Reunião Ordinária: mês de Maio e Novembro/2017; 2) Avaliação da VI Semana 

Municipal da Diversidade Sexual – Tema: “Cidadania LGBT”; 3) Dia da 

Visibilidade Transexual e Travesti – Dia 29 de janeiro de 2018 – Construção do 

evento; 4) Calendário Anual 2018; 5) Assuntos Gerais; 6) Informes Gerais. Abertos 

os trabalhos, justificou-se a ausência da Sra. Marcia de Oliveira Faria (Membro Titular 

da Diretoria de Ensino), Prof. Fernando Silveira (Membro Titular UNIFESP), Sr. Flávio 

Balula (Membro Titular SEGES), Dra. Rosangela Novaes (Membro Titular OAB). 

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, e a de novembro, em 

razão de impossibilidade de confecção por excesso de trabalho relativo à Semana 

Municipal de Diversidade Sexual. Em relação à avaliação da VI Semana Municipal da 

Diversidade Sexual – Tema: “Cidadania LGBT”, os presentes avaliaram medianamente 

apenas destacando a baixa adesão. Entenderam por manter a caminhada no domingo ou, 

como sugestão da Sra. Soraia (Membro Titular SETUR), passar para sábado à noite, 

encerrando na quadra da X9. Sugestões de manter somente atividades noturnas, com 

exceção das capacitações do funcionalismo público, que continuariam durante o dia. Em 

2018 a VII Semana será realizada no período de 24 a 29 de setembro. Para ao dia da 

visibilidade transexual e travesti comemorada no dia 29/01, a Sra. Taiane informou a 

todos os presentes que no dia 30/01/2018, as 19h00, será exibido no projeto “TAM 

TAM”, dois curtas metragens “NOME PROVISÓRIO” e “TRANSLÚCIDO”, com 

participação de uma das atrizes, a transexual Sabrina Huss, os diretores dos curtas e 

contará com a presença de uma intérprete de libras para auxiliar após a exibição, quando 

acontecerá uma roda de conversa. Com relação ao calendário de reuniões para 2018, a 

Sra. Taiane perguntou aos presentes se haviam sugestões para que ela pudesse informar 
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para a Estação da Cidadania, após alguns apartes, decidiram por manter as reuniões na 

terceira quarta-feira de cada mês. Assuntos Gerais: Durante a reunião voltou a ser 

discutida a ausência de uma chefe de seção, cargo de extrema importância para a 

Comissão; Discutida a possivel inconstitucionalidade da lei aprovada pela Câmara 

Municipal e já sancionada, de autoria do vereador Banha, que institui no âmbito do 

sistema municipal de ensino, proteção as crianças de textos, imagens, vídeos, músicas 

pornográficas e dá outras providências, projeto de lei nº182/2017 e qual será a posição 

da OAB Santos a este respeito;  a Sra. Soraia (Membro Titular SETUR) informa que 

ainda não desistiu do projeto de capacitação da rede hoteleira, específica ao público 

LGBT, a ser realizada com apoio do Convention Bureau de Santos; A Sra. Maria José 

Muglia (Membro Suplente ONG) deixou registrado em ata seu agradecimento a todo o 

trabalho desenvolvido em 2017 e o  comprometimento da Sra. Taiane Miyake, 

coordenadora desta Comissão. Informes Gerais: A Sra. Taiane Miyake informa que, 

por emenda da vereadora Telma de Souza, a comissão tem garantida a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em 2018; A Sra. Taiane informa a todos que temos como 

proposta, para 2018, um Centro de Referência Municipal da Diversidade, sob a 

responsabilidade da Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, nos moldes do 

Centro de Referência da Diversidade existente na capital, atualmente sob a batuta do  

Sr. Ivan Batista e Dr. Marcelo Gallego. A Sra. Taiane informa que a direção do Ambulatório 

de saúde integral para travestis e transexuais que funciona dentro do HGA elogiou a Comissão 

da OAB Santos, entendendo colaborativo os plantões de assessoria jurídica mantido naquele 

hospital; 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, pela secretária ad hoc Daisy Christine Hette Eastwood. 

 

Coordenadora: Taiane Miyake  

Secretária ad hoc: Daisy Christine Hette Eastwood 

 

 

 

  


