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Ata da 24ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Setembro de 2017. 

 

No dia 20 de setembro de 2017, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 

horas, na Estação da Cidadania, na Avenida Dona Ana Costa, nº340-Santos/SP, teve 

início a 24ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a 

Coordenação da Sra.  Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1. Apreciação e Aprovação 

das atas das Reuniões Ordinárias: mês de maio e agosto/2017. 2. VI Semana Municipal 

da Diversidade Sexual – Tema: “CIDADANIA LGBT” – Acontecerá nos dias 27 de 

novembro a 3 de dezembro/2017. 3. Assuntos Gerais. 4. Informes Gerais. Abertos os 

trabalhos, justificou-se a ausência da Dra. Rosangela Novaes, Dra. Daisy Cristine e 

Diego Almeida. Posteriormente iniciou-se com uma roda de apresentação de todos os 

presentes, em virtude que no presente momento tinham pessoas que estavam vindo pela 

primeira vez a Comissão. Após a apresentação de todos o Sr. Flavio Balula 

(Representante SEGES e Vice Coordenador CMDS) realizou a leitura da Ata da 

Reunião Ordinária do mês de agosto, sendo aprovada por todos. A ata do mês de 

maio/2017, ainda não foi entregue a coordenadora. Seguindo a pauta, a Coordenadora 

Executiva verificou a programação da VI Semana Municipal da Diversidade Sexual – 

Tema: “CIDADANIA LGBT”, sendo oficializado na Segunda-feira com abertura com 

mesa redonda com os secretários do município e discussão em parceria com o Conselho 

Regional de Psicologia - CRP, na terça-feira com exibição filme Homens não choram, 

organizado pelo Sr. Diogo Almeida, na quarta e quinta-feira com eventos na UNIFESP, 

na sexta-feira no período da manhã, evento fechado para os servidores da SEAS e Sarau 

à noite, sábado, uma tarde de beleza com nome “Trans Beauty”, no salão autoestima, a 

tarde das 13 até as 17h, domingo de manhã com a caminhada histórica LGBT, 

organizada pela SETUR e de tarde o esquenta, que ainda não está definido se acontecerá 

ou não. A sra. Monica Marques ficou de ver um espaço para que se faça um sarau 

LGBT na sexta-feira. Sra. Taiane deu prazo para que as atividades sejam entregues até o 

dia 29 de setembro de 2017. Ainda dentro desta pauta, Sra. Soraia apresentou a todos os 

presentes a profissional que irá confeccionar as camisetas para Caminhada LGBT, 

passou-se uma lista para que cada um escolhesse o seu modelo de camiseta e o tamanho. 

Assuntos Gerais: A Sra. Taiane Miyake informa que ainda a Comissão Municipal da 
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Diversidade Sexual está sem a chefe de seção, devido a secretaria de saúde não ter 

liberado a Sra. Naira Rodrigues, precisando aguardar até segunda para saber se 

aconteceu a liberação. Comunicou também que esteve na SEDUC juntamente com a 

Dra. Rosangela, com a finalidade de discutir diversidade sexual e de gênero e a 

cidadania LGBT com supervisoras, orientadoras de ensino e a Dra Rosangela com a 

parte jurídica que cabe a estas questões. Em relação ao show da Pablo Vittar para a 

Semana da Diversidade foi cancelada, devido ao cachê elevado da cantora, por e-mail, a 

Dra. Daisy sugeriu o nome da cantora Luanna Hansen que fez show na Parada LGBT 

São Paulo 2017, no carro do Mães pela Diversidade, porém não iremos ter nenhuma 

atração por falta de verba, esclareceu Sra. Taiane. Nisso, a Sra. Gracielle (Colaboradora 

e funcionária da SERIC) comentou que aconteceram alguns problemas com as parcerias 

financeiras com a SERIC e alguns eventos estavam sendo trocados e inclusive informou 

se existia a possibilidade para a outra semana de um agendamento para conversa com o 

secretário Flavio Jordão, ficando assim agendada para o dia 26 de setembro de 2017, no 

período da tarde na Prefeitura Municipal de Santos (SERIC). O Sr. Fernando informou 

que esteve presente em uma reunião juntamente com a Dra. Daisy, Diogo Almeida, 

Taiane Miyake na Unifesp de Santos para elaboração do estágio discente de alunos do 

4° ano de Psicologia no CAPS 1 e que toda documentação tinha sido encaminhada aos 

devidos setores. A Coordenadora pergunta a todos os presentes se existiria a 

necessidade da reunião extraordinária do dia 04 de outubro de 2017 e conforme a 

votação a reunião foi cancelada. Daniella Stazack de Araújo (Conselho Regional de 

Psicologia – CRP) argumentou com todos os presentes sobre a “cura gay” e o 

posicionamento do CRP em relação ao assunto, além de comentar de sua percepção 

pessoal sobre a decisão do juiz e a postura de alguns psicólogos que aderem a “cura 

gay”, conceituando ambos como um grande retrocesso social. Taiane Miyake comenta 

sobre o assassinato da travesti Flávia, que as meninas que moravam em sua proteção, 

agora estavam dispersas, outras conseguiram um quarto de aluguel e devido ao fato de 

serem travestis foi cobrado o valor de R$ 600,00, sendo que o valor normal era R$ 

200,00. Retornando ao assunto comentou que a Flavia foi enterrada no cemitério 

municipal e com direito em sua lápide de ter sido reconhecido seu nome social, se a 

cidade de Santos tem uma lei municipal de nome social em serviços de saúde, então 

esse mesmo direito precisa ser garantido até na morte, enfatizou a Sra. Taiane. Em 

seguida, a Márcia de Oliveira informou que irá realizar um procedimento cirúrgico de 
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retirada dos testículos (Orquiectomia) no Hospital Guilherme Álvaro, que assim irá 

diminuir a quantidade circulante de testosterona. Ainda na temática do ambulatório 

acrescenta que realizou uma pesquisa sobre os lugares que estariam realizando as 

cirurgias de redesignação sexual, assim, quando teve a possibilidade de conversar com o 

Dr. Érico encaminhou o material, sendo que o mesmo comentou que estaria 

pesquisando sobre a possibilidade de encaminhar os pacientes do ambulatório para o 

Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Taiane argumenta que tal posicionamento é sério e 

precisa ser formalizado, afinal, não é só uma cirurgia e sim sonhos, além de que a 

cirurgia para uma transexual é caso de vida ou morte para muitas, por isso é preciso 

verificar se as pacientes do ambulatório vão entrar na fila de lá ou se vai existir uma 

outra fila, comentou também que teve uma amiga que fez a cirurgia no Rio Grande do 

Sul, mas ela mudou para lá e começou do zero o acompanhamento psicológico. Marcia 

ficou de verificar tudo com mais calma e informa a todos, quando souber de algo mais 

formal.  Informes Gerais: o Sr. Fernando informou que vai acontecer o I Encontro 

Foucault - UNIFESP - Baixada Santista, no dia 27/10/17, sexta-feira, a partir das 8 

horas, no Auditório da UNIFESP - Carvalho de Mendonça, sob o tema: "Entre a 

Normalização do Sujeito e as Patologizações Sociais: É Possível Resistir?", com a 

presença dos palestrantes: Edson Passetti, Salete Oliveira e Marcio Fonseca (PUC-SP); 

Marta Ortiz e Fernando Silveira (UNIFESP-BS); e José Ricardo Portela. A Sra. Taiane 

Miyake informa que no dia 27 de setembro, às 19:30 horas no MISS, acontecerá o 

Projeto "Diversidade in Cena", com o filme "Beijando Jessica Stein”, em alusão ao dia 

da visibilidade bissexual, após exibição, roda de conversa. Ficando agendada a próxima 

reunião para o dia 18 de outubro de 2017. A reunião foi encerrada com a presença dos 

integrantes que assinaram a lista anexo, tendo sido lavrada a presente ata a qual vai 

assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake, pelo 2° Secretário Junior Araújo 

Sousa. 

Coordenadora: Taiane Miyake  

2º Secretário: Júnior Araújo Souza 

 

 

  


