
Ata da 42ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – CMDS – 

Santos/SP – Março de 2019. 

No dia 20 de março de 2019, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, na 1 

Estação da Cidadania, na Avenida Ana Costa, nº 340, Santos/SP, teve início a 41ª Reunião Geral 2 

Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane 3 

Miyake, com a seguinte pauta: 1. Apreciação e aprovação das atas das Reuniões Ordinárias 4 

dos meses de novembro de 2018 e de janeiro e fevereiro de 2019. 2. Assuntos Gerais. 3. 5 

Informes Gerais. Abertos os trabalhos, todos os presentes se apresentaram, assim como o 6 

novo Chefe do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Santos, Sr. 7 

Ronaldo Vizine Santiago. Após as apresentações, justificou-se as ausências dos seguintes 8 

membros: Sra. Monica Marques e Sr. Junior Souza.  Em seguida, foi lida a ata da reunião do 9 

mês de fevereiro de 2019, cabendo corrigir o sobrenome da escritora Katia Diniz, para Deniz, 10 

bem como a alteração do nome da Carolina Ok Hur para Karoline Santana Tavares. 11 

Item 2: Assuntos Gerais. A Sra. Daniella Stazack, membro indicada pelo CRP, informa que, em 12 

relação ao evento em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans não conseguiu contatar o 13 

Prof. Maurício e a Karoline Santana. Informou que o evento pode ocorrer até o encerramento 14 

da atual gestão do Núcleo de Sexualidade e Gênero, do Conselho Regional de Psicologia, que 15 

se encerrará em julho. Sra. Daniella indagou se todos concordam com o formato do evento, no 16 

qual seria uma roda de conversa entre pessoas trans que tenham visibilidade na Baixada 17 

Santista, além da mesa de autógrafos do livro da escritora Katia Denis, com título Sedução, 18 

amor e ódio. Item 3: Informes Gerais. A Sra. Márcia de Oliveira, membro titular, informa a 19 

todos que se formou no curso de Terapia Holística e está empregada. Em virtude do novo 20 

trabalho não poderá comparecer às quartas-feiras, nas reuniões da Comissão, desta forma 21 

pede o desligamento como membro, entregando a sua carta de desligamento a Coordenadora. 22 

Apesar disso, a Sra.  Márcia se compromete a contribuir como colaboradora, quando puder. A 23 

Sra. Daniella Stazack informa sobre o evento que será realizado em São Paulo pelo Conselho 24 

Regional de Psicologia de São Paulo sobre os 20 anos da Resolução nº 01/99 do Conselho 25 

Federal de Psicologia. Esta resolução estabelece normas de atuação para os psicólogos em 26 

relação à questão da orientação sexual. A respeito da situação narrada pela Sra. Flávia Bianco, 27 

na reunião anterior, sobre o ocorrido na Delegacia da Mulher, a Dra. Andrea Incerpi Martins, 28 

disse que conversou com a Delegada e que a mesma relatou que sempre orienta as 29 

atendentes na Delegacia para recepcionar a todos de forma cortês. A Sra. Daniella Stazack diz 30 

que sentiu falta de uma organização por parte da Comissão. Segundo ela faltou definir quem ia 31 

fazer e em quanto tempo. Ela entende ainda que a Comissão tem que ter uma melhor 32 

definição sobre esse tipo de demanda e o atendimento adequado delas, com mais agilidade 33 

em suas resoluções. O Sr. Ronaldo Vizine, Chefe do Departamento de Direitos Humanos e 34 

Cidadania, se colocou à disposição para atuar junto à Polícia Civil para esclarecer sobre 35 

quaisquer maus tratos que as pessoas que venham à Comissão relatem e se queixem. A Sra. 36 

Taiane Miyake se compromete a conversar com Dra. Daisy Christine, a qual havia ficado 37 

encarregada de elaborar um documento de desagravo sobre o ocorrido com a Sra. Flávia 38 

Bianco. Entretanto, momentos depois, a Dra. Daisy chegou è reunião e disse que aguardava o 39 

e-mail com as informações sobre o ocorrido. A Sra. Daniella disse que a ata com as 40 

informações foi encaminhada. A Sra. Taiane sugeriu que seja feita uma reunião entre a Dra. 41 

Daisy e a Sra. Flávia para redigir o documento de desagravo, bem como a solicitação para 42 



registro do ocorrido em 07/02 na escola que é frequentada pela filha da Sra Flávia. Dra Daisy 43 

concordou e ficará no aguardo. A reunião foi encerrada com a presença dos integrantes que 44 

assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a presente ata, a qual vai assinada pela 45 

Coordenadora, Sra. Taiane Miyake, e pelo Vice-Coordenador e redator da ata, Sr. Flávio Balula 46 

Junior. 47 

 48 

Coordenadora: Taiane Miyake 49 

 50 

Vice-Coordenador: Flávio Balula Junior 51 


