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Ata da 31ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Abril de 2018. 

 

No dia 18 de abril de 2018, quarta-feira, às 18h:30, com 2ª chamada às 19:00 horas, na 

Estação da Cidadania, na Avenida Dona Ana Costa, nº340-Santos/SP, teve início a 31ª 

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 e Extraordinária: mês de março de 2018. 

2. Leitura final da criação da minuta do “Conselho Municipal de Políticas LGBT - 

COMLGBT de Santos. 3. Dia 15 de maio - Dia do Orgulho de Ser Travesti e 

Transexual – Apresentação da peça teatral Outdoor – Orgone Grupo de Arte. 4. 

Dia 17 de maio – Dia internacional de luta contra a LGBTfobia – Construção do 

evento, faz parte do calendário anual de eventos da Prefeitura de Santos. 5. VII 

Semana Municipal da Diversidade Sexual (tema) e criação do grupo de Trabalho – 

GT – 1ª Parada do Orgulho LGBT/Santos. 6. Ambulatório de Saúde Integral para 

Travestis e Transexuais – avanços e retrocessos. 7. Assuntos Gerais. 8. Informes 

Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência da Dra. Rosangela da Silveira 

Toledo Novaes (Membro Titular da OAB –  subseção de Santos), Flavio Balula 

(Membro Representante SEGES e Vice Coordenador CMDS), Marcia de Oliveira 

(Membro Titular da Diretoria de Ensino) e Sra Erika Ribeiro (Repres. Titular SEDS). 

Posteriormente iniciou-se com uma roda de apresentação de todos os presentes. Em 

seguida, a Dra. Daisy Cristine Hette Eastwood (Membro Suplente OAB –  subseção de 

Santos) realizou a leitura da ata de março e a ata da 1ª reunião extraordinária foi lida 

pela Sra. Flavia Bianco (colaboradora). As correções pontuais foram anotadas e ambas 

as atas foram aprovadas pelos membros presentes. Em seguida, a coordenadora Taiane 

Miyake realizou a leitura final da minuta da criação do Conselho Municipal de Políticas 

LGBT – Santos, com posterior discussão de cada trecho e informando do 

encaminhamento da mesma para o Secretário Sr. Flavio Jordão da Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SEDS). Ao término informou ao Junior Brassalotti 

(Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Santos) do interesse que seja inserido 

outras cadeiras com a participação de outros Conselhos Municipais no COMLGBT, fato 

que não está expresso na minuta por conta da paridade, governo municipal e sociedade 
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civil, conforme instruções iniciais do Sr. Secretário Flavio Jordão, inclusive sendo pauta 

para discussão da Sra. Taiane Miyake com Sr. Bley no delineamento dessas questões 

específicas sobre futuras colaborações. Seguindo a pauta informou que no dia 15 de 

maio às 20 horas acontecerá no projeto Tamtam, a apresentação da peça "OUTDOOR", 

em alusão ao dia do Orgulho de ser Travesti e Transexual, com inscrições por e-mail, 

informando o nome e RG, vagas limitadas, devido ao espaço físico. No dia 17 de maio 

às 20 horas acontecerá na Concha Acústica o Show do cantor e performer Silvino,  

Natália cantora e performer Hip Hop e a Banda 2D1, entrada franca. Em relação a VII 

Semana Municipal da Diversidade Sexual, a Coordenadora Taiane Miyake pediu a 

todos os membros para a reunião de maio trazerem o tema e atividades para compor a 

semana, que vai ser na temática do “Respeito”. Sobre o grupo de Trabalho – GT – 1ª 

Parada do Orgulho LGBT/Santos comentou da prévia composição dos grupos de 

Trabalhos até o momento, aceitando sugestões dos membros presentes. Enquanto isso, o 

Sr. Junior Brassalotti (Presidente do COMCULT) se propôs de auxiliar na construção 

do evento, juntamente com o Sr. Júlio Mad, representante do Movimento A Praça é 

Nossa, do Sr. Vinicius Silvino e O Coletivo. Em relação ao assunto da pauta sobre o 

Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais foi agendado para o dia 25 

de abril com o Dr. Érico uma reunião para discutir os problemas relatados pelas pessoas 

que estão em acompanhamento no ambulatório. Sra. Taiane Miyake questionou as 

pessoas que estão em acompanhamento no ambulatório, presentes na reunião sobre os 

avanços e retrocessos, sendo identificado que o principal problema é a falta de diálogo, 

entre usuário-profissional de saúde de uma forma padronizada, já que existem relatos de 

desencontro de informações, até conflitos no atendimento individual, medicamentos, 

ausência de profissionais e encaminhamentos para a cirurgia no processo 

transexualizador do SUS. Por último, Sra. Taiane enfatizou da necessidade deles 

próprios (usuários do serviço) também de se organizarem e estar indo ao encontro com 

o Dr. Érico para discutir sobre os problemas atuais do Ambulatório e reivindicarem 

melhorias. Assuntos Gerais.  O Sr. Vinicius Silvino (Colaborador) comentou que o 

Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Santos até o momento não tem um 

espaço reservado para o acolhimento dos pacientes HIV+, compreendido por um local 

em que os usuários do serviço se encontram para troca de experiências, entre si. 

Enquanto que o CRT de São Paulo tem esse tipo de atividade interna. Agradeceu a 

cadeira no Conselho Municipal de Política LGBT – COMLGBT de Santos para pessoa 



3 

 

HIV+ autodeclarada em virtude que essa população é excluída, estigmatizada em vários 

espaços sociais. A Sra. Taiane Miyake sugeriu que na próxima reunião ordinária fosse 

apresentado a todos a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), relacionada a prevenção do HIV 

e sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST), em virtudes das altas incidências 

no município de Santos. Sendo aprovadas pelos presentes.  O Sr. Junior Brassalotti 

(Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Santos) questionou a Coordenadora 

Taiane Miyake se a Comissão Municipal da Diversidade Sexual fez alguma moção 

contra a lei nº 3397, de 09 de novembro de 2017, projeto do Vereador Antônio Carlos 

Banha Joaquim, que traz consigo vários retrocessos na educação, afetando inclusive a 

prevenção de saúde nas escolas. Sra. Taiane Miyake informou que até o momento não 

foi criada uma moção, por conta que este Projeto de Lei, não vetou a entrada da 

Comissão dentro das escolas, o que foi vetado foi falar de Prevenções e também a 

proibição de se mostrar próteses de Pênis e Vagina, mas que a Comissão se prontifica 

de realizá-la. Informes Gerais: A Sra. Taiane informou que a cidade de Santos foi 

contemplada, por intermédio do Programa Orgulho Mais do Estado de São Paulo com 1 

trio elétrico e 1 DJ, tendo previsão da Parada de Orgulho LGBT acontecer no final da 

Semana da Diversidade Sexual em setembro, contudo precisa enviar a documentação 

solicitada até dia 28 de abril de 2018. Ressaltando que somente recebeu a notificação 

sobre as pendências documentais na presente data da reunião ordinária, mas se 

comprometeu de cumprir os prazos estabelecidos. Antes do término da reunião, a Sra. 

Taiane Miyake, perguntou aos presentes quantas pessoas naquele espaço eram LGBT e 

quantas pessoas eram simpatizantes, o resultado 16 pessoas LGBT e 5 pessoas 

simpatizantes a causa LGBT. 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 Sousa. 

 

Coordenadora: Taiane Miyake 

2º Secretário: Junior Sousa 

  


