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Ata da 51ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Dezembro de 2019. 2 

 3 

No dia 11 de dezembro de 2019, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 4 

horas, na Estação da Cidadania, na Avenida Ana Costa, nº 340, Santos/SP, teve início a 51ª 5 

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

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

da Reunião Ordinária de novembro de 2019. 2. Dia da visibilidade Transexual e 8 

Travesti – Dia 29 de janeiro de 2020 – Construção do Evento. 3. Assuntos Gerais.4. 9 

Informes Gerais. Justificou-se a ausência de Caio Panighel (Colaborador), Flavia Bianco 10 

(colaboradora), Daniella Stazack (Membro Titular CRP), Terezinha Rodrigues (Membro 11 

Titular UNIFESP). Abertos os trabalhos, todos os presentes se apresentaram e foi lida a ata 12 

da reunião ordinária do mês de novembro de 2019, sendo aprovada pelos membros 13 

presentes. Em relação ao dia da visibilidade transexual e travesti comemorado no dia 29 de  14 

janeiro de 2020 a Sra. Talita Sessa Gabos (Membro Suplente IBDFAM) trouxe a proposta 15 

de uma atividade conjunta do IBDFAM com esta Comissão, atividade esta que foi 16 

idealizada em reunião com membros e com sua presidente, Sra. Dra. Marcia Leila. A 17 

atividade tem a finalidade da apresentação de um filme com roda de conversa, sendo 18 

sugerido o filme “Lembro mais dos corvos”. Sendo os possíveis locais: SESC Santos, Cine 19 

Arte Posto 4, Projeto ONG Tamtam ou piso térreo da UNIFESP, sugerido pela Sra. Ana 20 

Gabriela. Sra. Taiane Miyake, juntamente com os membros presentes aceitou a parceria e 21 

comentou que se for necessário transporte para a convidada de SP, será necessário avisar 22 

com muita antecedência, já que no período de janeiro é mais complicado, devido as férias 23 

do motorista do DEPACID.  3. Assuntos Gerais: Sra. Talita Sessa Gabos comentou sobre 24 

o 2º Encontro de Organizações de Paradas LGBT+ do Estado de São Paulo, realizado pela 25 

Associação do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT SP), nos dias 26 e 27 de novembro 26 

de 2019, representando a Sra. Taiane Miyake que não pode estar comparecendo por motivos 27 

de trabalho, neste mesmo evento também esteve presente a Dra. Daisy Christine Hette 28 

Eastwood (Memnro Titular IBDFAM) como convidada do Sr. Almir, organizador do 29 

evento. O material descritivo das palestras e afins foi entregue e está à disposição dos 30 

membros para consulta, Sra, Taiane se comprometeu enviar por email a todos os membros. 31 

Nesta reunião teve também a presença da ilustre escritora Katia Deniz, que é autora do livro 32 

intitulado “Sedução, Amor e Ódio”, publicado recentemente pela Editora Bonecker. Contou 33 

aos presentes da sua trajetória de vida, do livro e do momento atual de sua carreira 34 

profissional. Trouxe a baila, a angústia de estar em dívida com a editora, com isso não pode 35 
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fazer novas tiragens. Sra. Ana Gabriela da Silva Almeida Prado (Membro Suplente 36 

UNIFESP), vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Serviço Social e 37 

Políticas Sociais (PPGSSPS), orientada pela Profª. Drª. Terezinha de Fátima Rodrigues, da 38 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP - Campus Baixada Santista) e também 39 

membro titular da UNIFESP nesta Comissão, comentou se existe a possibilidade de 40 

entrevistar as pessoas transexuais e travestis nas ruas. Sra. Taiane Miyake comentou da 41 

dificuldade já que muitas se recusam, devido as mesmas não terem recebido devolutivas dos 42 

estudos que participaram, acrescentou que algumas cobram cachê pela entrevista, uma vez 43 

que estão em horário de trabalho, mas independente disso, ficou de verificar a possibilidade. 44 

A Sra. Mônica Dornellas (Chefe de Seção de Apoio a Diversidade Sexual) comentou que 45 

vai ocorrer o pleito eleitoral no ano de 2020, devido a lei eleitoral, possivelmente afetará o 46 

desenvolvimento da Parada, por exemplo: na entrega de kits, presentes e outras atividades, 47 

fato, que inclusive ocorreu no casamento comunitário na última eleição municipal, diante 48 

disso, a Dra. Daisy Christine Hette Eastwood comentou que analisará a lei eleitoral e 49 

verificará o que será possível ser feito. 4.Informes Gerais: Sra. Taiane Miyake informa que 50 

a próxima reunião acontecerá no dia 15 de janeiro de 2020, provavelmente no Sindicato dos 51 

Contabilistas de Santos, Rua Silva Jardim, nº445, devido a estação da Cidadania estar 52 

fechada em janeiro (Recesso), sendo informados a todos por e-mail da confirmação do local. 53 

A reunião foi encerrada com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo 54 

sido lavrada a presente ata, a qual vai assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake, e 55 

pelo 2º Secretário Junior Araújo Sousa. 56 


