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Ata da 57ª Assembleia Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – dezembro de 2020 2 

 3 

No dia 18 de dezembro de 2020, sexta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, 4 

através da plataforma Google Meet, no link: https://meet.google.com/ymp-xppz-ouj, teve 5 

início a 57ª Assembleia Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual 6 

(CMDS), na forma virtual, em razão da instabilidade causada pela pandemia do Covid-19 e 7 

autorizada pela MP 931/2020 e artigo 5º da Lei Federal nº 14.010/2020. Presidiu os 8 

trabalhos a Sra. Daisy Christine Hette Eastwood, Coordenadora Executiva da CMDS, com 9 

a seguinte pauta: 1. Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Reunião de setembro de 10 

2020. 2. Avaliação e prestação de contas da 9ª. Semana da Diversidade Sexual e 3ª. 11 

Parada do Orgulho LGBT. 3. Divulgação do calendário de reuniões e datas 12 

comemorativas em 2021; 4. Grupo de Trabalho Intersetorial – Conselhos de Direitos. 13 

5. Assuntos Gerais. 6. Informes Gerais. Daisy Christine Hette Eastwood apresentou a Ata 14 

da Reunião de 23/09/2020. Aberta a votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 15 

Daisy Christine Hette Eastwood apresentou a programação da 9ª Semana da Diversidade 16 

Sexual, realizada nos dias 03, 04 e 05/12/2020, e da 3ª. Parada do Orgulho LGBT, realizada 17 

em 06/12/2020. Informou que as falhas ocorridas durante a transmissão da 3ª. Parada do 18 

Orgulho LGBT foram posteriormente retificadas pela empresa Estúdio Dakota e que a sua 19 

gravação corrigida está disponível no YouTube. Joana Costal recomendou que na realização 20 

da próxima Semana da Diversidade Sexual seja considerada a possibilidade de ser realizada 21 

também de forma virtual e que eventuais falhas ocorridas na transmissão da 3ª. Parada do 22 

Orgulho LGBT se devem ao fato do novo formato (virtual) ser uma novidade para todos 23 

que participaram de sua organização. Taiane Miyake pediu para registrar em ata que, apesar 24 

de ter participado da organização dos eventos, não teve o devido reconhecimento. Que seu 25 

afastamento se deu em razão de sua participação nas eleições municipais, quando concorreu 26 

a vereança. Informou ainda que a sua profissão foi informada incorretamente no depoimento 27 

prestado e transmitido na 3ª. Parada do Orgulho LGBT. Daisy afirmou que Taiane Miyake 28 

se afastou do grupo de trabalho responsável pela organização dos eventos e, mesmo depois 29 

de transcorrida a eleição municipal, não interagiu com o grupo mesmo fazendo parte do GT. 30 

Afirmou ainda que na ocasião da abertura da 9ª. Semana da Diversidade Sexual, Taiane 31 

Miyake foi devidamente apresentada como Ex-Coordenadora Executiva, com direito da 32 

voz. Que, em razão dos problemas de transmissão da internet de sua residência, foi colocado 33 

no Youtube um depoimento gravado posteriormente. Em seguida, Daisy apresentou a 34 

prestação de contas da realização da 9ª. Semana da Diversidade Sexual e 3ª. Parada do 35 

Orgulho LGBT, tanto em relação ao recurso das emendas parlamentares quanto em relação 36 

ao recurso recebido do Programa Mais Orgulho 2020 do Governo do Estado. Aberta a 37 

votação, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Daisy solicitou 38 

alteração das reuniões ordinárias da CMDS para todas as quartas quartas-feiras de cada mês 39 

e apresentou uma proposta de calendário de reuniões para o ano de 2021, que foi aprovado 40 

por unanimidade. Também foi apresentada a proposta de calendário de datas comemorativas 41 

para 2021 e sugerida a organização de ações/eventos em cada data ou grupo de datas afins, 42 

relacionadas no referido calendário. Aberta a votação, as propostas foram aprovadas por 43 

unanimidade. Por fim, Daisy informou que, em mesa redonda realizada no dia 05/12/2020, 44 

por ocasião da 9ª. Semana da Diversidade Sexual, houve a proposta de criação de um Grupo 45 

de Trabalho Intersetorial – Conselhos de Direitos, com representantes de diferentes 46 

conselhos municipais visando um trabalho conjunto nos recortes comuns entre os conselhos. 47 

Assuntos gerais: Soraia Bizarro destacou a necessidade de nomear novos membros para a 48 

Comissão Municipal de Diversidade Sexual, tendo em vista muitos dos membros atuais não 49 

atuarem efetivamente. Lucas Cairo apresentou proposta de reformulação da logomarca da 50 
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CMDS, cuja adoção será votada na próxima reunião. Joana enalteceu a atuação de Lucas 51 

Cairo na sessão de Comunicação e Mídias Sociais do grupo de trabalho organizado para a 52 

realização da 9ª. Semana da Diversidade Sexual e da 3ª. Parada do Orgulho LGBT. Flávia 53 

Bianco destacou a importância da atuação de Taiane Miyake na CMDS. A reunião foi 54 

encerrada com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a 55 

presente ata, a qual vai assinada pela Coordenadora Executiva, Daisy Christine Hette 56 

Eastwood, e pelo 1º. Secretário, André Dalben. Santos, 18 de dezembro de 2020. 57 
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______________________________  ______________________________ 61 

Daisy Christine Hette Eastwood   André Dalben 62 

Coordenadora Executiva    1º Secretário 63 


