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Ata da 40ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Janeiro de 2019. 2 

 3 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, com início às 19h00, em 4 

segunda chamada, no Sindicato dos Contabilistas de Santos, Rua Silva Jardim, nº445 - 5 

Santos/SP, teve início a 40ª Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de 6 

Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1. 7 

Leitura das atas das Reuniões Ordinárias: mês de novembro e dezembro/2018. 2.  8 

Assuntos gerais; e 3. Informes gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se as ausências dos 9 

seguintes membros: Professor Maurício, Sra. Monica Marques, Sr. Junior Souza e Sra 10 

Erika Fahs. Antes de abrir os trabalhos, a Coordenadora, Sra Taiane, solicitou que todos 11 

se apresentassem, em razão de haver pessoas que estavam vindo à reunião pela primeira 12 

vez e, seguindo a ordem, passou-se a discussão: 1) Apreciação e Aprovação das Atas das 13 

Reuniões Ordinárias: meses de novembro e dezembro de 2018: a) ata do mês de 14 

novembro/2018: Não aprovada, aguarda as reclamações por escrito; b) ata do mês de 15 

dezembro/2018: Sra. Érika se encontra em férias e não encaminhou a ata do mês de 16 

dezembro/2018. 2) Assuntos Gerais: Sra. Taiane comunicou aos presentes que o Sr. 17 

Diogo Almeida se desligou da Comissão, foi morar em São Paulo, seu nome já foi retirado 18 

do Portal dos Conselhos. Visibilidade TRANS: Na última reunião era para ter discutido 19 

o Dia da Visibilidade Trans, discutiu-se a possibilidade de ainda fazer algo. Cogitou-se 20 

de repetir a ação do salão de beleza, mas a nova turma Salão Autoestima está de férias. 21 

Aventou-se a possibilidade de marcar para fevereiro. Sra. Taiane quis ouvir o segmento, 22 

que concordou e se prontificou a avisar seus pares. Como vamos tratar a prestação de 23 

contas da 1ª Parada do Orgulho LGBT? Sra. Marcia saiu indignada no meio da última 24 

reunião por concluir que não existe a pretensão de prestar contas. Sra. Mônica Dornellas 25 

ficou de agendar com o chefe de dpto DEPACID e com Dr. Bley uma reunião com a 26 

executiva desta Comissão e com secretário da SEDS para discutir a prestação de contas. 27 

A Coordenadora solicitará à Sra. Érica que encaminhe a ata do mês de dezembro/2018. 28 

Sra. Flavia entende que eles foram para prestar contas, mas do jeito deles, e acabaram não 29 

prestando. A palavra foi franqueada às MDM – Maloca das Monas (travestis em situação 30 

de rua, presentes na reunião).  a) Marcela disse que nunca teve problema algum com 31 

operadores sociais da SEDS; b) Mirela também disse que nunca teve problemas, nem na 32 

saúde. Mas os demais equipamentos dificultam o acesso aos abrigos, começando pela 33 



2 

 

vistoria da guarda municipal. É imprescindível que sejam revistados por uma guarda 34 

municipal feminina por conta da identidade de gênero. O banheiro é separado. A 35 

coordenadora Sra. Taiane irá solicitar uma conversa com a guarda municipal. 36 

Marcaremos uma reunião com a guarda municipal para tratar de dois temas: nome social 37 

e abordagem. Operadores sociais, cargo de ensino médio, não acolhem como deveriam. 38 

A responsável, hoje, pelos operadores sociais, é a Sra. Juliana Laffornt. A coordenadora 39 

pretende levar uma capacitação. Dra. Daisy representou a Comissão em São Paulo no 40 

evento da Associação das Paradas, foram 3 dias no Hotel São Rafael. Dra Daisy nos trará 41 

o conteúdo anotado para aplicar em 29/09/2019 que será o dia da 2ª Parada do Orgulho 42 

LGBT em Santos. A ideia é montar um GT interno, precisamos de alguém bom de mídia 43 

social. Sr. Flavio aconselhou fazer a eleição da nova diretoria e, resolvendo esta questão 44 

preencher as vagas das ONGs. Agilizar a minuta para implementar o Conselho. Por fim, 45 

a Coordenadora perguntou se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra e, não 46 

existindo manifestações.  Assim sendo, a reunião foi encerrada com a presença dos 47 

integrantes que assinaram a lista anexa, e foi lavrada a presente ata a qual vai assinada 48 

pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake, e por mim, Rosangela da Silveira Toledo 49 

Novaes, 1ª secretária.  50 
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Coordenadora: Taiane Miyake 52 

1ª Secretária: Rosangela da Silveira Toledo Novaes 53 


