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Ata da 30ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Março de 2018.  

 

No dia 21 de março de 2018, 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 30ª 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 fevereiro de 2018. 2. Leitura e aprovação da minuta da criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa LGBT – Santos. 3. Dia 15 de 

maio - Dia do Orgulho de Ser Travesti e Transexual. 4. Dia 17 de maio – 

Dia internacional de luta contra a LGBTfobia 5. Assuntos Gerais. 6. 

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

Muglia Rodrigues (Repres. Suplente ONG) e do Prof. Dr. Mauricio (Repres. 

Titular da UNIFESP). Posteriormente iniciou-se com uma roda de apresentação 

de todos os presentes em virtudes de ter pessoas que estão vindo pela 

primeira vez. Seguindo a pauta, o Sr. Flávio Balula (Representante SEGES e 

Vice Coordenador CMDS) realizou a leitura da ata de fevereiro, sendo 

aprovada pelos membros presentes. Em seguida, Leitura e aprovação da 

minuta da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa LGBT – 

Santos. A coordenadora Taiane Miyake fez uma enquete para saber quantas 

pessoas LGBT e quantos simpatizantes às causas LGBT encontravam-se 

presentes. Contou-se, no geral, 12 pessoas LGBT e 5 pessoas simpatizantes 

às causas LGBT. De início, foi levantado pela Dra. Daisy (Membro Suplente da 

OAB) a mudança do nome do Conselho. Para que fique entendido, no ano 

passado, foi votado pelo colegiado CMDS que o Conselho teria a seguinte 

nomenclatura Conselho Municipal dos Direitos da pessoa LGBT. Segundo a 

Dra., em defesa, deve-se permanecer a nomenclatura que já vem sendo usada 

no Estado de São Paulo: “Conselho Municipal de Políticas LGBT-COMLGBT de 

Santos. Foi colocado em votação e, por unanimidade, foi votado pela mudança. 

Sra. Taiane foi lendo cada trecho da minuta, sendo votada a permanência ou 

alteração do mesmo, conforme sugestões dos 12 membros presentes e, 
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também, por aqueles/aquelas que não puderam estar presentes, mas 

encaminharam via email suas sugestões. Não conseguido, por conta do 

horário, ler todos os itens da minuta, decidiu-se fazer uma reunião 

extraordinária na próxima semana, dia 28 de março, no CRP, onde a Sra. 

Daniella Stazack, irá ver a disponibilidade do espaço. Assuntos Gerais. A Sra. 

Taiane Miyake comentou que foi marcada uma reunião com o Dr. Erico 

(Responsável pelo Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e 

Transexuais), que funciona dentro do Hospital Guilherme Álvaro, conforme 

constava na Ata de fevereiro. Porém, recebeu a notícia um dia anterior, que a 

reunião havia sido cancelada. A Sra. Erika Fahl Ribeiro (Representante Titular 

da SEDS) comentou que o Dr. Érico é super atencioso e disponível em relação 

a possibilidade de agendar uma nova data para conversar sobre a situação 

atual do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais do 

Hospital Guilherme Álvaro. Em seguida, a Sra. Erika entregou o ofício 

N°01027/2018 – GAB/SEDS, referente a carta de apoio para realização da 1º 

parada do orgulho LGBT de Santos, prevista para o dia 30 de setembro, 

assinado pelo secretário SEDS, Sr. Flavio Ramirez Jordão e entregue ao Sr. 

Caio Panighel, em mãos, responsável pela ACA-Associação Cultura e Arte. O 

Sr. Caio irá enviar o projeto ao Programa Mais Orgulho 2018, programa este 

que teve iniciativa da Secretaria da Cultura do Estado, por meio da Assessoria 

de Cultura para Gêneros e Etnias (ACGE) e parceria com a Associação 

Paulista dos Amigos da Arte (APAA), este programa irá contemplar através de 

Processo Seletivo, 12 cidades do Estado de SP, com 1 trio elétrico e 1 DJ para 

realização da Parada do orgulho LGBT. Em relação ao agendamento de 

espaço da Câmara dos Vereadores de Santos, para a abertura da VII Semana 

da Diversidade Sexual, foi encaminhado o pedido, mas foi negado, em razão 

de somente aceitar novos agendamentos de espaço a partir de junho de 2018, 

conforme informado pelo departamento responsável. Sobre a chefe de Seção 

de Apoio a Diversidade Sexual, foi sugerido, pela Sra Taiane Miyake, em 

reunião com Secretário SEDS, Sr. Flávio Jordão, um nome para respectiva 

efetivação, aguardando assim uma resposta por parte da referida Secretaria. 

Posteriormente, a coordenadora Taiane Miyake pediu aos membros para 

sugerirem o tema e também atividades para a VII Semana da Diversidade 
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Sexual, a realizar-se nos dias 24 a 29 de setembro de 2018, na temática do 

“Respeito”, além de pedir ao Sr. Flávio Balula a gentileza de verificar junto ao 

SESC – Santos sobre a possibilidade de trazer novamente a Gaymada, em 

virtude do grande sucesso. Sra Taiane Miyake informou aos presentes que no 

dia 1º de março, por decisão do STF-Supremo Tribunal Federal, Travestis e 

Transexuais poderão solicitar junto aos cartórios a retificação de nome e sexo 

na certidão de nascimento sem a obrigatoriedade de cirurgias e laudos, através 

de  autodeclaração firmando carta de próprio punho da/do proponente, na hora 

da solicitação no cartório. Os cartórios de todo o Brasil estão no aguardo da 

publicação do Acórdão. Informou também que o TSE-Tribunal Superior 

Eleitoral decidiu que travestis e transexuais terão o direito de ter seu nome 

social no título de eleitor, podendo assim candidatar-se a cargo eletivos e ser 

cota de acordo com sua identidade de gênero. Informes Gerais: A Sra Taiane 

Miyake, informou que no dia 26 de março de 2018, a partir das 14 horas, a 

Coordenadora Taiane Miyake e o Sr. Diogo Almeida (Membro Suplente 

Movimentos Sociais) estarão com a dramaturga Maria Adelaide Amaral no 

Fórum Sexualidade, Gênero e Cidadania, da série Painéis da AT Revista. 

Inscrições no e-mail: eventos@atribuna.com.br, informando o nome e número 

de identidade. O evento ocorrerá, no auditório da Tv Tribuna na Rua João 

Pessoa, 350 – Centro de Santos. No dia 07 de abril, em comemoração dia 

internacional dos ciganos, a Sra. Taiane Miyake estará sendo homenageada 

com o título “Embaixatriz para a preservação da Cultura Cigana”, evento que 

será realizado no piso térreo do Teatro Brás Cubas, às 20 horas. No dia 8 de 

abril – 8ª Parada do Orgulho LGBT de São Vicente, na qual a Sra. Taiane 

Miyake é madrinha desde a 1ª Parada, com início ao meio dia, na Praça Tom 

Jobim, Biquinha- São Vicente. No dia 10 de abril de 2018 na OAB – Subseção 

Santos irá acontecer a palestra sobre a “Falácia da Ideologia de Gênero”, às 

19h, com a presença do Psicólogo Eliseu de Oliveira Neto. Inscrições pelo site 

institucional da OAB (www.oab.santos.org.br) e a entrada será uma lata ou 

pacote de leite em pó para doação ao Centro Espirita e de Caridade Dr. Luiz 

Monteiro de Barros. Estão abertas as inscrições para o curso de pós-

graduação EAD em Direito Homoafetivo e de Gênero, o 1º do Brasil na 

Universidade Santa Cecilia coordenado pela Dra. Rosangela Novaes e da Dra. 
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Maria Berenice Dias, tendo início das aulas em 05 de maio de 2018. Em 

relação aos itens 3 e 4 da pauta do mês de março. As decisões ficarão para a 

próxima reunião extraordinária. A reunião foi encerrada com a presença dos 

integrantes que assinaram a lista anexa, 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: Junior Sousa 

 

  


