
Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Ano 2016 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, com início às 19h00, em 

segunda chamada, na Estação da Cidadania, localizada na Avenida Dona Ana Costa nº 

340, nesta cidade de Santos/SP, teve início a 1ª Reunião Geral Extraordinária da 

Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, 

com a seguinte pauta: 1- Diversidade Sexual e de Gênero e a Cidadania LGBT - 

Explanação por Taiane Miyake (Coordenadora CMDS). 2- Assuntos Gerais. 3- Informes 

Gerais. 

Abertos os trabalhos, solicitou que todos se apresentassem, em razão de haver 

pessoas que estavam vindo à reunião pela primeira vez e, seguindo a ordem, passou-se 

ao item 1 da pauta,  palestra, na qual Eu mesma,  Taiane Miyake (Coordenadora 

CMDS) apresentei, com tema: Diversidade Sexual e de Gênero e a Cidadania LGBT. 

Trata-se de uma palestra audiovisual, baseada na cartilha que a Secretaria da Justiça e 

da Defesa da Cidadania do estado de São Paulo lançou em 2014, por meio da 

Coordenação de Políticas para Diversidade. O objetivo é de promover os Direitos 

Humanos e fortalecer a cidadania LGBT, uma vez que os membros e colaboradores 

desta Comissão devem ter o domínio do tema, e devem estar preparadas(os) e 

empoderados  para prestarem eventuais esclarecimentos, desfazendo mitos e crenças 

e sensibilizar a sociedade para o respeito à diversidade sexual e de gênero. Dando 

sequência aos slides, apresentei  também a legislação existente para o enfrentamento 

à Homofobia e à Transfobia, tudo numa linguagem acessível. E no final, destaquei os 

avanços que a cidade de Santos vem tendo, no que diz respeito a população LGBT, por 

meio da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sendo esta, a pioneira na Baixada 

Santista. Esta mesma palestra é a que venho ministrando nas Secretarias Municipais e 

o resultado está sendo positivo. 

2- Assuntos Gerais. Os membros e colaboradores presentes tiraram suas dúvidas no 

momento que se passava os slides e há todo momento houve uma interação entre os 

presentes. 

Por fim, a Coordenadora perguntou se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra e, 

não existindo manifestações, a reunião foi encerrada com a presença dos integrantes 

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

Coordenadora, Sra. Taiane Miyake. 

Coordenadora: Taiane Miyake 

 


