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Ata da 72ª Assembleia Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – fevereiro de 2022 2 

 3 

No dia 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 4 

horas, através da plataforma Google Meet, no link: https://meet.google.com/mkq-ovig-5 

dkw, teve início a 72ª Assembleia Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade 6 

Sexual (CMDS), na forma virtual, em razão da instabilidade causada pela pandemia do 7 

Covid-19 e autorizada com fundamento na Lei 14.030/2020 (art. 7º) e na Lei nº 8 

14.010/2020 (art. 5º). Presidiu os trabalhos Sr. André Dalben, com a seguinte pauta: 1. 9 

Leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião ordinária: mês de dezembro/2021; 10 

2. Alterações do Decreto nº 6412/2013 - encaminhamentos; 3. Criação do Conselho 11 

Municipal de Políticas LGBT – encaminhamentos; 4. Realização do 1º Fórum de 12 

Políticas LGBT+ de Santos [19 e 20/05/2022] em comemoração ao Dia Internacional 13 

e Municipal (Lei no. 2483/2007) de Combate à LGBTfobia [17/05/2022]; 5. 11ª 14 

Semana Municipal da Diversidade Sexual e 5ª Parada do Orgulho LGBT de Santos – 15 

construção dos eventos; 6. Informes da Coordenação da Diversidade; 7. Informes da 16 

Coordenação Executiva; 8. Assuntos Gerais. Conselheiros presentes: Srs. (as) Adilson 17 

Rodolfo Panighel, Ana Carolina da Silva Costa Emílio, André Dalben, Daniella Stazack 18 

de Araújo, Flávia Bianco (APOLGBT-Santos), Gilberto Pessanha Ribeiro, Leonardo 19 

Rodrigues Guedes, Márcia Leila, Paloma Mello, Paolo Daniel Carlos Henrique Felipe de 20 

Oliveira, Ricardo Vasconcellos, Soraia Bizarro, Taiane Miyake e Taís Pereira Aguiar. 21 

Iniciada a assembleia, André Dalben justificou a não realização de assembleia no mês de 22 

janeiro. Ato contínuo, leu a ata da última reunião ordinária (dezembro/2021). A votação 23 

foi aberta e a referida ata foi aprovada por unanimidade. Ao passar para o segundo item da 24 

Ordem do Dia, André recordou que, em agosto de 2021, foram solicitadas alterações no 25 

decreto nº 6412/2013, em decorrência da restruturação do organograma da Prefeitura 26 

Municipal e para inclusão de novas cadeiras de representação na CMDS. Informou que, 27 

em 04/02/2022, Daisy e Soraia tiveram uma reunião virtual com sr. José Augusto, 28 

representante da SEGOV. Na ocasião, foram informadas sobre a elaboração de novo 29 

decreto, com a justificativa de conferir maior segurança jurídica para a CMDS. No 30 

entanto, o teor do novo decreto ainda é desconhecido, uma vez que a Daisy não recebeu 31 

sua minuta. Soraia reforçou que a minuto do novo decreto não foi enviada e o seu 32 

conteúdo é desconhecido. Relembrou que, em conjunto com a alteração do decreto nº 33 

6412/2013, tramita o projeto de criação do Conselho Municipal de Políticas LGBT desde 34 

2019. Questionou a informação, trazida na última reunião, pela Taís, de que a criação do 35 

Conselho Municipal de Políticas LGBT estaria atrelada a publicação das alterações do 36 

Decreto nº 6412/2013. Tais informou que não há impedimento que os dois atos 37 

normativos tramitem concomitantemente e que a demora na tramitação se deve ao 38 

contexto pandêmico e político. Taiane informou que o novo decreto para restruturação da 39 

CMDS já está em tramitação (Processo no. 010.223/2022-37) e se encontra no ProJur. 40 

Daniella questionou se a Codiver não teria uma cópia do novo decreto. Taiane informou 41 

que apenas José Augusto teria uma cópia do documento. Tais informou que solicitará, em 42 

conjunto com Taiane, cópia do novo decreto em tramitação e encaminhará para CMDS. 43 

André sugeriu que a redação do novo decreto seja discutida na próxima assembleia da 44 
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CMDS, quando seu teor já for conhecido por todos. Ao passar para o terceiro item da 45 

Ordem do Dia, André leu o requerimento feito, em 11/12, pela vereadora Telma de Souza 46 

questionando a morosidade da Administração Municipal no encaminhamento do Projeto 47 

de Lei para a criação do Conselho Municipal de Políticas LGBT. Leu também a resposta 48 

emitida pelo Sr. Prefeito Municipal, de que o Depacid está trabalhando junto a Codiver no 49 

fortalecimento da CMDS. Informou que a vereadora Telma de Souza interpelará 50 

novamente o poder executivo em razão da insubsistência da resposta oferecida. Ao passar 51 

para o quarto item da Ordem do Dia, André informou nova data para a realização do 1º 52 

Fórum de Políticas LGBT+ de Santos, em 19 e 20/05/2022, devido à proximidade com a 53 

comemoração ao Dia Internacional e Municipal (Lei no. 2483/2007) de Combate à 54 

LGBTfobia. Informou que o evento será uma realização da CMDS e da APOLGBT-55 

Santos, com apoio da Universidade São Judas e apresentou a estrutura planejada para o 56 

Fórum e sua programação detalhada. Daniella informou que será constituído um grupo de 57 

trabalho específico para a realização do Fórum e solicitou que os conselheiros interessados 58 

em participar se pronunciassem. Paloma manifestou interesse. Ao passar para o quinto 59 

item da Ordem do Dia, André apresentou que as datas programadas para a realização da 60 

11ª Semana Municipal da Diversidade Sexual e da 5ª Parada do Orgulho LGBT de Santos 61 

serão respectivamente 23/09/2022 a 01/10/2022 e 02/10/2022. Solicitou sugestões de 62 

temas para os eventos. André questionou ainda sobre a possibilidade da 5ª Parada do 63 

Orgulho LGBT de Santos ser realizada presencialmente neste ano. Taiane aconselhou 64 

aguardar a realização do carnaval, pois caso seja realizado na rua e com desfile das escolas 65 

de samba, haveria maiores chances da realização presencial da 5ª Parada do Orgulho 66 

LGBT de Santos. Informou o recebimento de emendas parlamentares das vereadoras 67 

Telma de Souza e Débora Camilo em nome da APOLGBT-Santos para a realização dos 68 

eventos. Leonardo informou haver negociação com o vereador Fabrício Cardoso para o 69 

recebimento de outra emenda parlamentar. Ao passar para o sexto item da Ordem do Dia, 70 

Taiane informou a realização de curso de defesa pessoal para mulheres lésbicas, travestis e 71 

transexuais no dia 19/03/2022, das 13h às 17h, na Arena Santos. Informou que será 72 

realizada uma mesa redonda no dia 31/03/2022, em comemoração ao Dia Internacional de 73 

Visibilidade Trans, com Márcia Atik (psicóloga) e Naomi Maratea (vice-presidencia da 74 

Comissão da Diversidade da OAB Santos). O evento é realizado em parceria entre a 75 

Codiver, AAS, OAB-Santos e Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos (AATS). 76 

Ao passar para o sétimo item da Ordem do Dia, Flávia Bianco informou (em nome da 77 

APOLGBT) que, em 14/03, haverá audiência pública com a vereadora Telma de Souza 78 

para tratar sobre a criação de um ambulatório de saúde integral para a população trans no 79 

município de Santos e que, em 23/03, haverá audiência pública com a vereadora Débora 80 

Camilo para tratar sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas LGBT. Convidou 81 

todos os conselheiros para participarem das audiências públicas. Ao passar para o oitavo 82 

item da Ordem do Dia, Daniella questionou Taiane do porquê o viaduto de entrada da 83 

cidade não estar iluminado nas cores da Bandeira Transexual no dia 29/01/2022, não 84 

houve divulgação nas redes sociais da Prefeitura Municipal e não foram organizados 85 

eventos na data. Taiane respondeu que houve a iluminação, embora não se tenha feito 86 

registro, e que os eventos presenciais que estavam agendados tiveram que ser cancelados 87 

em razão da pandemia de coronavírus, tendo o poder executivo publicado nota em 88 
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comemoração no portal da Prefeitura Municipal. Informou ainda que a Codiver iniciou 89 

uma campanha de combate à LGBTfobia, na última semana, em rede de televisão. 90 

Daniella questionou se houve verba municipal para a realização da campanha. Taiane 91 

respondeu não saber sobre a origem da verba e acreditar que tenha sido gratuito. André 92 

informou que no dia 29/01/2022 foi realizada live, no perfil da ParadaSantosOficial, com 93 

Marcelo Gallego e Flávia Bianco, sobre os canais e formas de denúncia de transfobia 94 

existente na atualidade. Márcia informou não fazer mais parte das comissões de 95 

diversidade da OAB Santos e IBDFam Santos e que deixará também a CMDS por motivos 96 

de saúde. A reunião foi encerrada com a presença dos integrantes acima referidos, tendo 97 

sido lavrada a presente ata, a qual vai assinada pela Presidente da Assembleia, Daniella 98 

Stazack de Araújo e pelo 1º. Secretário, André Dalben. Santos, 23 de fevereiro de 2022. 99 
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______________________________  ______________________________ 104 

Daniella Stazack de Araújo    André Dalben 105 

Presidente da Assembleia    1º Secretário 106 


