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Ata da 43ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Abril de 2019. 2 

 3 

No dia 17 de abril de 2019, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, 4 

na Estação da Cidadania, na Avenida Dona Ana Costa, nº340-Santos/SP, teve início a 43ª 5 

Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a 6 

Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1. Leitura, apreciação e 7 

aprovação das atas das reuniões ordinárias: mês de novembro/2018, janeiro e março de 8 

2019. 2. Assuntos Gerais. 3. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a 9 

ausência do Sr. Flavio Balula, Sr. Davi Lopes Ribeiro, Sra. Carolina Ok Hur 10 

(colaboradora). Posteriormente iniciou-se com uma roda de apresentação de todos os 11 

presentes. Em seguida, ocorreu a leitura da ata ordinária de janeiro e março de 2019, 12 

sendo aprovada pelos membros presentes com algumas alterações a corrigir. Em relação 13 

a ata de novembro de 2018, permanece em aberto, ficando para a próxima reunião 14 

ordinária de maio. Assuntos Gerais. A Sra. Soraia Bizarro questionou a Sra. Taiane 15 

Miyake sobre o início das atividades do grupo de trabalho para a construção da II Parada 16 

de Orgulho LGBT de Santos, a Sra. Taiane Miyake diz que a construção do evento ficará 17 

para a pauta da reunião ordinária de maio de 2019, principalmente devido à grande 18 

ausência dos membros nesta reunião. Sra. Soraia reitera afirmando que a construção do 19 

evento precisa ser iniciada o mais rápido possível e com reuniões semanais. Em seguida, 20 

a Sra. Taiane Miyake informou que recebeu via e-mail o desligamento do Sr. Rafael 21 

Garcia Morcillo Junior – membro suplente do CRP, e retornou o e-mail, explicando ao 22 

mesmo que só pode fazer tal desligamento via ofício do Conselho Regional de Psicologia. 23 

Em relação ao desagravo informado na reunião de fevereiro de 2019, a Sra. Flavia Bianco, 24 

em conversa com  a Sra. Taiane Miyake desistiu de dar continuidade no pedido, desistindo 25 

também do encontro com a Dra. Daisy. Informes Gerais: Sra. Naomi Maratea 26 

(colaboradora) informou que vai acontecer a palestra intitulada de “Criminalização da 27 

Homotransfobia como racismo” pelo Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti na OAB – Santos 28 

no dia 20 de maio de 2019, com as inscrições no valor de R$ 10,00 e dia 30 de junho um 29 

bate papo com a população LGBT e jogos de RPG, evento ainda em construção, assim 30 

que tiver tudo definido, trará maiores detalhes. Por fim, a Coordenadora perguntou se 31 

mais alguém gostaria de fazer uso da palavra e, não existindo manifestações, a reunião 32 

foi encerrada as 19h32 com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, e foi 33 
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lavrada a presente ata a qual vai assinada pela Coordenadora Sra. Taiane Miyake, e por 34 

mim, Junior Araújo Sousa, 2° Secretário. 35 

 36 

Coordenadora: Taiane Miyake 37 

2ª Secretário: Junior Araújo Sousa 38 


