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Ata da 29ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Fevereiro de 2018. 

 

No dia 21 de fevereiro de 2018, 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 29ª Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, 

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

Aprovação da ata da Reunião Ordinária: mês de janeiro de 2018. 2. Leitura da 

minuta da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa LGBT – Santos. 

3. Assuntos Gerais. 4. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência 

da Sra. Erika (Repres. Titular da SERIC), Daniella Stazack de Araújo (Conselho 

Regional de Psicologia – CRP), Prof. Dr. Mauricio Garcia (Repres. Titular UNIFESP) e 

da Prof. Dra. Karina F. Zihlmann. 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, sendo o Miguel, Luize, 

Vitória, Thomas, Fabricio, Natalia Matos, Estela, Talita, Lucas, Ariel e Naomi.  

Seguindo a pauta o Sr. Flávio Balula (Representante SEGES e Vice Coordenador 

CMDS) realizou a leitura da ata de janeiro, sendo aprovada pelos membros presentes. 2- 

Em seguida, o vice coordenador Flávio Balula leu na íntegra a Minuta da criação do 

Conselho LGBT, após a respectiva leitura, a Sra. Taiane Miyake informou que no dia 

seguinte da reunião ordinária (22 de fevereiro de 2018) irá encaminhar a minuta para os 

e-mails de todos os membros para leitura minuciosa, e para dar seus pareceres, 

favoráveis ou não, com prazo final para as entregas das sugestões até dia 16 de março 

de 2018 e colocado em votação na próxima reunião ordinária. 3- Assuntos Gerais: A 

Sra. Taiane Miyake informou que aconteceram mudanças na Prefeitura de Santos, 

houve a junção de Secretarias, sendo assim, a Secretaria de Relações Institucionais e 

Cidadania (SERIC) e Secretaria de Assistência Social (SEAS), a partir deste mês é uma 

só,  passando a se chamar Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), informou 

também que a vereadora Telma de Souza em audiência pública com os Movimentos 

Sociais destinou R$ 5,000,00 (cinco mil reais) para a Semana da Diversidade que 

ocorrerá, entre 24 e 29 de setembro de 2018.  Sra Rosilda, representante do CRAVI, 

explanou sobre o Centro de Referência e Apoio a Vítima (CRAVI), atendendo na 
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Unidade Santos, Av. Nossa Senhora de Fatima, 456 – Chico de Paula – telefone 

(13)3209-8080 Ramal – 8535, das 9:00h até as 14:00h e atendimento na unidade de São 

Vicente na Av. Antônio Emmerick, 1416, Vila São Jorge – telefone: (13) 3467-7669, 

terminando agradecendo a todos pela atenção e distribuindo uma cartilha de orientações 

para vítimas de violência. A colaboradora Natalia Matos agradeceu o suporte da 

Comissão em relação ao evento ocorrido em 28 de janeiro de 2018 em Guarujá, ato 

contra a Transfobia, comentando inclusive que seu vídeo clipe intitulado de “transfobia” 

será lançado em março de 2018 no Youtube (canal: Natt Maat). O Sr. Diogo Almeida 

(Repres. Suplente de Movimentos Sociais) pediu sugestões aos presentes sobre um 

abaixo assinado para melhorias do Ambulatório de saúde integral para travestis e 

transexuais que funciona dentro do Hospital Guilherme Álvaro em virtude das 

dificuldades que o mesmo passa, destacando que mesmo depois de 3 anos de 

inauguração ainda não existe uma sala especifica para atendimento, prontuários são 

carregados em pendrives pelos profissionais e o atendimento é restrito apenas ao 

período da tarde e somente às segundas-feira. Sugestões sobre o documento foram feitas 

pela Dra. Daisy Cristine, Sra. Taiane Miyake e outros membros sendo todos os 

apontamentos anotados pelo Sr. Diogo. A Coordenadora Executiva Taiane Miyake 

comentou de um “rumor” sobre a possibilidade de fechamento do ambulatório de saúde 

integral para travestis e transexuais no Hospital Guilherme Álvaro comentado via grupo 

de WhatsApp, pela membro Sra. Marcia de Oliveira (Repres. Titular Direção Ensino), 

foi passado a voz para a Sra. Marcia de Oliveira, que comentou ter sido ela que iniciou 

o boato, explicando que sua intenção era sensibilizar os outros assistidos (pacientes do 

ambulatório), que a falta de comprometimento dos mesmos pode comprometer a 

atuação dos profissionais de saúde envolvidos, trazendo desmotivação. Assim, 

potencialmente com o descaso, desmotivação e outros fatores associados podendo afetar 

a permanência dos profissionais no ambulatório e fechamento. Alguns homens trans 

estavam presentes e um deles manifestou-se dizendo da falta de profissionalismo de 

algumas enfermeiras no que diz respeito à aplicação da injeção de hormônios, 

despreparo ou pouco caso? Sra. Taiane Miyake se prontifica solicitar a Seção de apoio a 

Diversidade, que ainda não tem um chefe de seção definido, mesmo assim, ela estará 

solicitando uma reunião com Dr. Erico (Responsável pelo ambulatório) para saber a 

situação do ambulatório sobre os recursos humanos, disponibilidade de hormônios e 

outros assuntos pertinentes. Complementando que não se pode existir em uma 
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instituição profissionais exclusivos e enfatizou que é preciso de uma equipe 

multidisciplinar também como suplente, garantindo assim a rotatividade dos 

profissionais, consequentemente não terão tantos atrasos em atendimentos que estão 

acontecendo, em virtude de férias dos atuais profissionais e possíveis desligamentos. 

Após isso saberá sobre a real situação do ambulatório com informações fidedignas, em 

vez de rumores.  Sra Taiane Miyake também irá solicitar da Seção de apoio a 

diversidade sexual, o encaminhamento a Câmara de Vereadores para reservar o espaço 

para a abertura da Semana Municipal de Diversidade Sexual que irá acontecer em 

setembro próximo e também irá fazer uma nova indicação de uma profissional para 

estar ocupando a cadeira de chefe de seção de apoio a diversidade sexual. Informes 

Gerais: O professor Dr. Fernando (Titular da UNIFESP) informou a todos que estaria 

passando seu cargo para o seu suplente. Prof. Dr. Mauricio, em virtude que estará 

assumindo o cargo de Coordenação do curso de graduação em Psicologia da UNIFESP 

– Campus Baixada Santista, terminando agradecendo a todos pelo tempo que esteve 

presente na Comissão. A Sra. Taiane Miyake informa a todos que a próxima reunião 

fica agendada para o dia 21 de março de 2018. 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 e pelo 2° Secretário Junior Araújo 

Sousa. 

 

Coordenadora: Taiane Miyake 

2º Secretário: Junior Sousa 

  


