
Ata da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – 
CMDS – Santos/SP – Ano 2015

Aos dezoito  dias do mês de novembro de dois  mil  e quinze,  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 3ª 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 primeira Reunião Extraordinária; 2) Diálogo Final sobre a
Semana Municipal da Diversidade Sexual de Santos – 4ª edição – 23 a 28 de
novembro de 2015; 3) Movimento “A Revolta da Lâmpada” – Explanação por
Luiz Gustavo Pereira – membro da CMDS e Representante do Coletivo Contra
Maré;  4) Assuntos Gerais.  Abertos os trabalhos, justificou-se as ausências
dos seguintes membros: Flávio Balula (Vice Coordenador/SEGES), Professora
Cristiane  Gonçalves  (UNIFESP)  e  Tacianna  Bandim  (SEAS)  e  seguindo  a
ordem, passou-se a discussão: 1) A Sr.  Gracielle Arcanjo leu a ata que foi
aprovada  sem  qualquer  restrição,  e  na  sequência,  os  presentes  se
apresentaram; 2)  A coordenadora, Sra. Taiane, ultimou os detalhes atinentes à
Semana da Diversidade. No que concerne ao material de divulgação, apenas
os  cartazes estavam prontos,  folders  com a programação  não chegaram a
tempo. Restou estabelecido que Silvia Valério, representante da Secretaria de
defesa da Cidadania apuraria o que tinha acontecido, sendo que a advogada,
Dra. Daisy Eastwood, se prontificou a pegar o material, onde ele estivesse e
distribui-lo.  Lanches,  doces,  transporte  de  palestrantes  confirmado.  No  que
tange aos cartazes, os mesmos foram distribuídos entre os membros presentes
para  divulgação,  sendo  que  a  Sra.  Rosita,  representante  da  Secretaria
Municipal de Saúde se prontificou a afixa-los nos ônibus municipais. 3) Luiz
Gustavo do Coletivo Contra Maré, lembrou o caso da “Lâmpada da Avenida
Paulista”,  propondo  uma  reflexão  sobre  as  vítimas.  Foi  sugerida  uma
capacitação da CMDS sobre a Lei 10.948/2001. 3) O AME respondeu a Carta
de Reclamação acerca do uso do nome social.   Manifestaram interesse na
capacitação, mas que a mesma ficasse para depois do carnaval, por motivos
de trabalhos da coordenadora desta CMDS. Márcia Oliveira, mulher transexual,
representando  a  sociedade  civil,  agradeceu  em  público  a  intervenção  da
coordenadora  Taiane  nos  órgãos  públicos  com relação  ao  nome social  de
travestis e transexuais. 

Sr  Edivaldo,  representante  do  conselho  de  AIDS,  trouxe  a  demanda  das
pessoas travestis e transexuais que vivem e convivem com HIV/AIDS deste
municipio, entregou em mãos da Sra Taiane, um esboço do projeto Programa
Transcidadania, projeto social municipal da cidade de São Paulo, voltado para
população  de  travestis  e  transexuais,  que  tem como  objetivo  promover  os
direitos humanos e oferecer condições de recuperação e a oportunidade de
estudo  a  100  travestis  e  transexuais,  o  programa  oferece  uma  bolsa  de
R$840,00, condicionada a ações de elevação da escolaridade e qualificação
profissional,  em  atividades  de  30  horas  semanais  durante  02  anos,  com



módulos semestrais. Sra.Taiane explicou ao Sr Edivaldo que este projeto é da
esfera municipal da cidade de São Paulo, que não é um projeto estadual, nem
federal,  portanto  não  se  estende  a  este  municipio,  mas  que  irá  levar  esta
proposta a Secretaria Municipal de Defesa da Cidadania para juntos verem a
possibilidade de quem sabe termos um projeto piloto nos mesmos moldes ou
talvez  oferecendo  cursos  profissionalizantes  e  que  contemple  também esta
população se estendendo a toda população LGBT ainda tão estigmatizada pelo
preconceito  e  ainda  acrescentou  dizendo:  Se  prá  população  de travestis  e
transexuais que não convivem com HIV/AIDS o mercado de trabalho é tão
difícil, e Eu convivo com essa realidade, que dirá prá esta população fragilizada
pela doença. Agradeceu a presença do Sr.  Edivaldo na reunião e convidou
para estar nas próximas.

Por fim, a Coordenadora perguntou se mais alguém gostaria de fazer uso da
palavra  e,  não  existindo  manifestações,  informou  que  a  próxima  reunião
ordinária está agendada para o dia 16.12.2015,  neste mesmo horário e local.
Não  havendo  mais  nenhuma manifestação,  foi  encerrada  a  reunião  com a
presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, e foi lavrada a presente
a  qual  vai  assinada  pela  Coordenadora,  Sra.  Taiane  Miyake,  e  por  mim,
Rosangela da Silveira Toledo Novaes, 1ª secretária. 

Coordenadora: Taiane Miyake
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