
Ata da 25ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade 

Sexual – CMDS – Santos/SP – Outubro de 2017. 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, com início às 19h00, 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 25ª 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 setembro/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 do Sr. Mauricio L. Garcia e Sr. Junior A. Souza. Após as 

justificativas de ausências, iniciou-se 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 setembro, sendo 

aprovada por todos. A ata do mês de maio/2017, ainda não me foi entregue. Junto a lista de 

presença, foi passado a todos(as) presentes um abaixo assinado, sobre a gratuidade as pessoas 

coma idade de 60 anos nos ônibus de Santos que será entregue ao Sr. Prefeito Municipal. 

Seguindo a pauta, foi repassado a programação da VI Semana Municipal da Diversidade Sexual 

– Tema: “CIDADANIA LGBT”, sendo oficializado na Segunda-feira, 27 de novembro com abertura 

na OAB Subseção Santos, com os secretários do município, quanto os palestrantes, serão 

definidos posteriormente, uma vez que a representante do CRP- Conselho Regional de 

Psicologia, Sra Daniela Stazack de Araujo, não apresentou nenhuma proposta até a presente 

data. No dia 28 de novembro, o cine debate acontecerá as 19 horas, no Café Teatro Rolidei – 

Teatro Municipal Brás Cubas – 3º piso. Av. Pinheiro Machado, nº48 – Vila Mathias – Santos. No 

dia 29 e 30 de novembro as atividades serão na UNIFESP, Rua Silva Jardim, nº 136 – Vila Mathias 

– Santos. Dia 1º de dezembro, sexta-feira, manhã e tarde, atividades exclusivas e fechadas para 

servidores da Secretaria de Assistência Social (local não definido) e Secretaria de Relações 

Institucionais e Cidadania, no auditório da SEDUC. No período da noite, Sarau da Diversidade 

que seria na Vila do Teatro, passou para Concha Acústica, Av. Vicente de Carvalho, nº0 – 

Gonzaga Santos. No sábado, 2 de dezembro, evento Trans Beauty Day, das 13 às 17 horas, no 

Salão Autoestima e das 16 horas às 19 horas – Campeonato Interdrag de Gaymada, parceria com 

SESC Santos, - R. Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida, Santos. No domingo, 3 de dezembro, a 

partir das 10 horas a Caminhada Histórica com Ações e Referências LGBT, organizada pela 

secretaria de Turismo e a tarde a “Festa Rainbow”, que ainda encontra-se em construção. Ficou 

decidido também que a entrega do dinheiro (R$25,00) para a confecção das camisetas para a 

caminhada seja na próxima reunião extraordinária dia 8 de novembro, a ser entregue para Sra. 

Soraia Bizarro. Por fim,  Sra. Soraia Bizarro, novamente ressaltou a necessidade da SERIC-

Secretaria de Relações Institucionais de estar encaminhando ofícios as demais secretarias, com 

a intenção de dispensar os servidores membros desta CMDS para estar participando ativamente 

da Semana, na mesma hora pedi a Sra. Erika Fahs que solicite ao Sr. Secretário tais ofícios. Dando 

sequência, item 3. Assuntos Gerais: Hoje está sendo uma reunião atípica, esta CMDS recebe 

muitos estudantes do segundo termo dos cursos de Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional, 

Educação Física, Serviço Social e Fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo, campus 

baixada santista, com o intuito de observar e anotar o que vissem de forma crítica para na 

próxima semana fazerem uma apresentação para os colegas de classe que foram para outros 



conselhos e também contarem suas experiências lá. Esse trabalho pertence ao eixo de Inserção 

Social, que é um eixo interdisciplinar na UNIFESP, que fala nesse semestre sobre "Capitalismo 

Trabalho e Direitos". O contato para esta visita foi feito pelo estudante Victor Moreira Escorcio, 

prontamente atendida por esta Comissão. Porém, foi relatado não só pelo estudante Victor, mas 

também por outros(as) estudantes em reunião as inúmeras tentativas de contato e todas elas 

negativas,  houve dificuldade para entrar em contato com a Comissão para retirar algumas 

dúvidas sobre a participação. A princípio tentaram ligar para o número que se encontra no site 

da prefeitura, sem êxito, os recomendaram um outro número para ligar, ligando para esse 

segundo número, também sem êxito, nos enviaram o celular pessoal da coordenadora, quando 

então conseguiu estabelecer o contato e o convite. Outros grupos que foram para outros 

conselhos também tiveram muitas dificuldades de entrar em contato com eles e alguns, por 

conta da dificuldade, até mesmo desistiram, mas como foi aberta a porta da Comissão Municipal 

de Diversidade Sexual, estes também resolveram estar presentes.  Relato de uma estudante 

(integrante do grupo) que desistiu de ir ao primeiro Conselho: "Então, aconteceu comigo uma 

coisa bem chata, porque, inicialmente, ia visitar o Conselho da Mulher, mas ao ligar pra lá fui 

muito mal recepcionada desde o momento que falei que era universitária e fui informada pela 

atendente que não se identificou que a presidente do conselho só fazia palestra e não tinha 

previsão para uma possível reunião comigo". Sra Erika Fahl, representante titular da SERIC – 

Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, passou seu contato a estudante e se 

prontificou de levar tais reclamações a secretaria na qual faz parte. O estagiário Leonardo 

Oliveira, participante do grupo de educadores da Itinerância da 32ª Bienal de Arte de São Paulo 

que acontece até o dia 19 de novembro em parceria com o SESC Santos. O tema da Exposição é 

''Incerteza Viva" que conta com obras que discutem questões relativas ao corpo, sexualidade, 

sustentabilidade, gênero, manifestações culturais, etc., explanou o interesse de se fazer grupos 

de travestis, mulheres transexuais e homens trans para estar visitando tal exposição. Expliquei 

a dificuldade que é desta população sair de suas casas, ainda há muito medo de se sair as ruas 

durante o dia, mas não descartei a hipótese de se fazer o convite. Foi disponibilizado por parte 

do Sr. Leonardo transporte até o SESC, caso haja a necessidade. Na sequência, item 4. Informes 

Gerais: Sra. Soraia e Sra. Monica Marques, trouxeram a baila sobre a reunião na ABRAPSO 

“ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA de PSICOLOGIA SOCIAL”, é composta por profissionais 

(pesquisadores, psicólogos, militantes, gestores públicos) e estudantes (em processo de 

graduação ou pós-graduação), que, por meio do ensino, investigação, aplicação ou difusão, 

contribuem para o desenvolvimento da Psicologia Social no Brasil. Professor Fernando, fez o 

convite aos presentes para estarem participando do 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. Também 

mencionei sobre o “1º Encontro Brasileiro de Saúde Trans” que acontecerá em São Paulo, nos 

dias 1 a 4 de novembro.  Comuniquei aos presentes que a parceria que esta CMDS tinha junto 

ao MISS - Museu da Imagem e do Som de Santos, projeto “Diversidade in Cena”, foi encerrada, 

uma vez que o número de participantes desta Comissão nos cines debates, era nenhum. Por fim, 

comuniquei a todos(as) presentes que o Conselho Municipal da Comunidade Negra possue uma 

cadeira da Diversidade Sexual, em aberto, fui convidada para estar ocupando, porém não me 

sinto à vontade uma vez que não sou negra, e não saberia como contribuir com as demandas 

das pessoas negras LGBT, mas deixei o convite em aberto, quem tiver o interesse de estar 

compondo, que venha falar comigo que eu mesma faço a indicação. A reunião foi encerrada 



com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexo, tendo sido lavrada a presente ata 

a qual vai assinada por mim, Sra. Taiane Miyake. 

 

Coordenadora: Taiane Miyake 

 


