
Ata da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade 
Sexual – CMDS – Santos/SP – Ano 2016

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, 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 5ª 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  dos  meses  de Novembro  e  Dezembro/2015;  2)  Informes
Gerais; 3) Avaliação acerca da Semana Municipal da Diversidade Sexual de
Santos – 4ª Edição – realizada entre os dias 23 e 28 de novembro de 2015;  4)
Eleição de 2º Secretário, conforme art.10, Regimento Interno desta CMDS e 5)
Assuntos Gerais.  Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência da Sra. Soraia
Bizarro  (Representante  Titular  SETUR).  Antes  de  abrir  os  trabalhos,  a
Coordenadora, Sra Taiane, solicitou que todos se apresentassem novamente,
em razão de haver pessoas que estavam  vindo à reunião pela primeira vez e,
seguindo a ordem, passou-se a discussão: 1) Leitura e Aprovação da Ata: A
Sra. Silvia Valério leu a ata que foram aprovadas com correções na ata da
quarta reunião ordinária. 2) Informes Gerais: a) Prof. Cristiane (Representante
Titular UNIFESP) questionou se o Ambulatório de saúde integral de travestis e
transexuais que funciona no Hospital  Guilherme Álvaro,  neste municipio  vai
parar o atendimento. A coordenadora, Sra. Taiane, informou que não, apenas
ficará fechado para novos pacientes enquanto as demais pessoas não forem
atendidas. Prof. Cristiane sugeriu que o encaminhamento de uma carta para o
HGA, enquanto comissão, para discutir o tema pedindo que o Estado tome as
devidas providências. O HGA pediu para o município fornecer  a medicação
pela via judicial.  3) Avaliação acerca da Semana Municipal da Diversidade
Sexual  de  Santos  –  4ª  Edição  –  realizada  ente  os  dias  23  e  28  de
novembro de 2015: Restou apurado que tivemos os mesmos problemas das
edições  anteriores,  e  que  para  a  próxima  devemos  antecipar  o  preparo,
começando a programar mais cedo, buscar verba para palestrantes de fora do
município.  Não  foi  possível  mudar  a  data  da  semana  da  diversidade,  por
enquanto  continuará  sendo  realizada  na  última  semana  de  novembro.  É
necessário  um  projeto  de  lei  para  alterar  qualquer  coisa  do  Estatuto  da
Diversidade. Ficou acertado para o próximo mês começar a programação para
a  referida  semana bem como  concentrar  em menos  espaços.  Sra.  Mônica
Marques (colaboradora)  sugeriu que se fizesse o mês e não a semana da
diversidade,  e  se  encarregou  de  providenciar  espaço  físico  na  UNISANTA.
Todos concordaram que os eventos da UNIFESP foram   bem-sucedidos, mas
aventou-se a hipótese de não fazer apenas no Campus da Silva Jardim, para o
próximo  usar  também  o  anfiteatro  da  Avenida  Ana  Costa.  Sra.  Silvana
(Representante Suplente Cons. Serviço Social) comentou que a UNIP quando
cede o local, empresta todos os recursos, mas, ao saber qual era a temática,
retirou todo o material  e cedeu apenas o espaço.  Taiane ponderou que na
UNIP as pessoas se sentiam constrangidas e não entravam nos locais. Já na



Unisantos, o evento foi bom, mas a época era de prova. O Sr. Luis Gustavo
(Representante Titular - Coletivo Contra Maré argumentou que o Estado (Poder
Público) deve dar estímulo e respaldo, e que o convite deve partir da CMDS
aos  palestrantes.  Sra.  Tacianna  Bandim  (Representante  Titular  –SEAS)
concordou que a divulgação foi fraca, que nem chegou e-mail convidando os
profissionais  para  o  evento.  Disse,  ainda,  que  o  SINDSERV  pode  fazer  a
divulgação,  mas  o  material  chegou  muito  tarde.  Sra.  Silvia  Valério
(Representante Suplente – SECID) informou que cada secretaria divulga no
seu  e-mail.  Taiane  explicou  que  temos  o  cargo  de  coordenador  de
comunicação em aberto, e também o de entretenimento. Sra. Mônica Marques
(Colaboradora)  sugeriu que entre na pauta da próxima reunião.  4º) Eleição
para 2º Secretário: Silvia Valério, representante da Secretaria de defesa da
cidadania,  foi  eleita  para  o  cargo  de  2ª  Secretária.  5º)  Assuntos  Gerais:
Rosangela Novaes, Secretária, explicou o curso que ministrará na UNISANTA
sobre o tema “Homoafetividade: A evolução Social e o Ordenamento Jurídico.
A Busca pela Cidadania.” Foi feita  a proposta para mudar a data das reuniões
de  março  e  abril,  mas  restou  deliberado  pela  manutenção  das  datas.  Nas
próximas  reuniões  a  2ª  Secretária,  agora  eleita,  substituirá.  A  Carta
endereçada ao Jornal A Tribuna, elaborada a pedido de Renata Carvalho e lida
pela Sra. Taiane, solicitando a capacitação para o sindicato, deverá chegar ao
seu destino por  e-mail.  Taiane solicita  ajuda para trazer  os faltosos para a
reunião. Taiane solicitou à Sra Cláudia Barbosa (Colaboradora) um informativo
sobre  redução  de danos  ao  “silicone  industrial”  para  alertar  TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS sobre o tema e os seus malefícios. Taiane foi procurada por
Sr. Ricardo Ferreira (Consultor Unesco – SEDH), para que Santos realizasse a
Conferência  Regional  LGBT.  Deliberou-se  entre  todos  os  presentes  nesta
reunião por não fazer, em razão do tempo ser muito curto. 

Por fim, a Coordenadora perguntou se mais alguém gostaria de fazer uso da
palavra  e,  não  existindo  manifestações,  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 por
mim, Rosangela da Silveira Toledo Novaes, 1ª secretária. 

Coordenadora: Taiane Miyake

1ª Secretária: Rosangela da Silveira Toledo Novaes


