
Ata da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade 
Sexual – CMDS – Santos/SP – Ano 2016

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezesseis, com início às
19h00, em segunda chamada, na Estação da Cidadania, localizada na Avenida
Dna. Ana Costa nº 340, nesta cidade de Santos/SP, teve início a 6º Reunião
Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual, sob a Coordenação
da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1)Apreciação e Aprovação da Ata
da Reunião Ordinária do mês de fevereiro/2016; 2) Eleição de um Coordenador
de Comunicação e Mobilização, para compor a Diretoria Executiva, conforme
art.10 do regulamento interno desta CMDS; 3) Informes gerais e 4) Assuntos
gerais.  Abertos  os  trabalhos,  Sra  Taiane  Miyake  solicitou  que  todos  se
apresentassem, em razão de haver pessoas  que estavam vindo à reunião pela
primeira vez e justificou a ausência da Dra. Rosangela 1ª Secretária da CMDS
por estar ministrando um curso de extensão na Universidade Santa Cecília e
também da Sra. Monica Marques (Colaboradora), seguindo a ordem, passou-
se a discussão: 1)  Leitura e Aprovação da Ata:  Sra. Taiane justificou a falta
da Ata, pois não foi entregue pela 1ª Secretária  Sra. Rosangela da Silveira,
ficando  para  a  próxima  reunião  a  leitura  e  aprovação.  2)  Eleição  de  um
Coordenador  de  Comunicação  e  Mobilização: Sra  Taiane  explanou  a
necessidade  e  a  importância  deste  coordenador,  para  organização  dos
próximos eventos da CMDS, mas como não teve corum para aprovação da
proposta da função de coordenador e para eleição, foi adiado para a próxima
reunião. 3) Informes Gerais: Sra. Taiane informa que a próxima reunião esta
programada para dia 20 de abril, véspera de feriado e sugere a plenária que
esta  data  seja  avaliada  podendo  haver  um  esvaziamento,  Profa.  Cristiane
(Membro Titular UNIFESP) sugeriu a mudança para o dia  27 de abril, todos
concordaram e Sr. Flavio Balula (Vice-Coordenador CMDS) verificou junto a
secretaria da Estação Cidadania a disponibilidade da sala. Confirmado, todos
concordaram com a mudança de data, ficando confirmado para dia 27 de abril,
no mesmo horário e local. Em seguida, Sra. Taiane falou sobre sua insatisfação
quanto a falta de respeito e falta de consideração de algumas Coordenações e
também o Conselho da Mulher, que promoveram vários eventos em alusão ao
Dia Internacional  da Mulher, e por  não terem feito sequer  convite para sua
participação e  ou da CMDS ,  principalmente  pelo  avanço em relação a  lei
municipal  nº873  de  reconhecimento  do  nome  social  para  travestis  e
transexuais.
Sra. Soraia Bicalho (Membro Titular SETUR), manifestou-se quanto a CMDS se
posicionar  para ser  mais  respeitada  e  considerada em eventos  afins.  Sra.
Katia Ruysam (Colaboradora), sugere mais parceria para CMDS, com objetivo
de maior divulgação,  Sra Rosita  (Membro Titular  SAÚDE) se coloca,  que é
histórico  a falta de respeito quanto aos direitos, e que o nosso papel quanto
Comissão,  é  sentar  com  o  Conselho  da  Mulher  e  demais  Conselhos  e
Coordenadorias, responsáveis e detentores das políticas públicas, para apontar
a  importância  do nosso segmento e  da nossa Comissão.  Tacianna Bandim
(Membro  Titular  SEAS)  se  manifesta,  dizendo  que  nossa  Comissão  é
propositiva . 



Prof. Cristiane (Membro Titular UNIFESP) , concorda que a Comissão deva se
apresentar aos demais Conselhos. Sra. Silvia (Membro Suplente SECID e 2ª
Secretária  CMDS)  se  coloca  que  quanto  aos  conselhos  é  só  começar  a
participar  das  reuniões  como  ouvintes  e  participantes,  mas  devemos
estabelecer  quais  conselhos  estariam  dentro  das  nossas  propostas  .  Sra.
Rosita (Membro Titular SAÚDE) complementa, que os Conselhos são espaços
para  serem  ocupados,  pela  sociedade  civil  e  pelos  movimentos  sociais
organizados e isso temos que verificar em qual a Comissão se encaixa. Prof.
Cristiane  (Membro  Titular  UNIFESP)  explica  que  o  número  pequeno  de
participantes  efetivos  da  CMDS,  não  possibilita  compormos  os  conselhos
existentes. Sra. Fernanda (Membro Suplente SEAS) questiona, o que será feito
em  relação  ao  Conselho  da  Mulher  de  não  ter  convidado  a  Comissão  na
pessoa da sua Coordenadora. Cristiane (Membro Titular UNIFESP) sugere que
seja encaminhado um ofício aos Conselhos ,  para apresentação da CMDS.
Sra. Ana Maria (Colaboradora) sugeriu a produção de um material para divulgar
os gêneros, Sra. Taiane diz que futuramente pretende elaborar uma cartilha.
Sra Taiane explanou a Confêrencia Regional de Direitos Humanos, relatando
que haviam conchavos e que entrou na disputa de eleição para representar
Santos,  todas  as  cidades  da  baixada  santista  tiveram  suas  eleições
independente.  Relata que lutou muito por esta cadeira. Na primeira votação
ela  teve  10  votos  e  foi  contestado,  e  na  segunda  votação  teve  14  votos,
conquistando o direito de estar delegada na Conferência Estadual de Direitos
Humanos  que acontece nos próximos dias  28 e  29 de março.  Sra.  Taiane
comentou que solicitou um requerimento do Vereador Professor Igor, a respeito
dos Agentes de Prevenção Voluntária, que estão 2 meses sem receber ajuda
de custo e vale transporte desde outubro de 2015 e está no aguardo de uma
resposta. Sr. Flávio Balula (Vice-Coordenador CMDS) se manifesta quanto ao
contato feito junto ao Conselho Municipal de Saúde sobre o mesmo assunto e
não obteve resposta no 1° e-mail, encaminhou um segundo, recebendo então
um  telefonema  do  Sr.  Roberto,  informando  que  já  estavam  tomando  as
providências e que seria depositado a ajuda de custo e o vale transporte. Sra.
Tacianna  Bandim  (Membro  Titular  SEAS)  sugere  então  que  tenhamos
representação no conselho de saúde. Sra. Taiane colocou que neste governo
todo mês tem atraso nestas ajudas de custos e também no que diz respeito ao
vale  transporte,  manifesta  ainda que no Concurso  Público  da Prefeitura  de
Santos, que esta em andamento, travestis e transexuais, terão direito ao uso
do nome social, mas para isso tiveram que pagar uma taxa de R$17,30 (sedex)
de solicitação para este direito estar garantido, sente-se indignada por ter que
pagar  esta  taxa  sendo  que  neste  município  temos  uma  lei  municipal  que
ampara  travestis  e  transexuais  terem seus  nomes sociais  garantidos,  e  de
acordo com a diretriz adotada pela Unidade Central de Recursos Humanos, por
meio da instrução UCRH nº3 de 18 de fevereiro de 2015, fundamentada no
Decreto  Estadual  nº55.588/10,  é  direito  ao  nome  social,  inclusive  em
Concursos Públicos. Sra. Cristiane (Membro Titular UNIFESP) sugere que o
nome da Comissão seja mudado para  Comissão  Municipal LGBT. Sra. Taiane
explicou que para isso teria que mudar o decreto e dependeria do legislativo,
mas que irá colocar na próxima pauta para discussão. Sra. Taiane informou
que a cidade de Peruibe, na pessoa do Sr. Agamenon De La Carle, Presidente



do Grupo Metropolitano da Diversidade Sexual, tem interesse em promover a
Conferência livre LGBT, e solicitou a Sra. Taiane, Coordenadora desta CMDS,
pois Santos, foi o municipio convidado a realizar a Conferência Regional LGBT,
para indicá-los na SEDH, porém Sra Taiane explicou ao Sr. Agamenon que não
tinha poder prá fazer tal indicação, mas que iria enviar um oficio ao Sr. Rick
Ferreira,  Consultor  da  UNESCO–SEDH  (Secretaria  Estadual  dos  Direitos
Humanos), a fim de explicar que por não haver tempo hábil para construção e
da realização da Conferência Regional LGBT, daria a possibilidade das outras
08 cidades da baixada santista  de estarem realizando tal  Conferência.  Sra.
Taiane  ainda  com  a  palavra,  solicitou  a  Sra.  Claudia  (Colaboradora)  um
levantamento sobre silicone industrial e seus riscos, para a próxima reunião.
Sra Claudia (Colaboradora)  falou um pouco sobre o que já havia pesquisado,
os riscos e a infeliz necessidade desta comunidade. Sra Katia (Colaboradora),
manifesta-se de que é muito importante este assunto e sugere pauta para a
próxima reunião. Sra. Daniela (Colaboradora) apresentou interesse e solicitou
auxílio  para  conhecer  o  Ambulatório  de  saúde  integral  para  travestis  e
transexuais, que funicona no Hospital Guilherme Álvaro e Sra Taiane colocou-
se a disposição para apresentar-lhe o Dr. Érico, médico endocrinologista, que é
o responsável  pelo Ambulatório.  Sra.  Taiane explanou,  sobre a reunião que
teve com a saúde em conjunto com a Seção de apoio a Diversidade Sexual da
Secid. Sra. Ana Maria (Colaboradora)  questionou qual o objetivo da pesquisa
que seria realizada para identificação da população LGBT nas ruas. Sra. Silvia
(Membro  Suplente  SECID e  2ª  Secretária  CMDS)  explanou que seria  para
construir parcerias e diante do diagnostico construir novas políticas. Sra Katia
(Colaboradora)  manifestou-se dizendo que irá trazer uma pessoa que esta nas
ruas para a Comissão, onde poderá contribuir muito com as discussões . Sra.
Taiane, perguntou ao Junior (Colaborador) que está trabalhando em cima dos
dados  do  Projeto  Muriel,  pela  UNISANTOS,  quanto  ao  número  da  última
pesquisa realizada no municipio de Santos. Sr. Junior (Colaborador) explicou
que a pesquisa já esta concluida e irá verificar a possibilidade de divulgar estes
números. Sra. Taiane complementa, explicando que foi uma solicitação da Sra.
Fernanda (Membro Suplente SEAS) quanto a conhecermos um pouco mais a
população LGBT que estão nas ruas. Sra. Marcia (Colaboradora) manifesta-se
dizendo que no ano passado foi proposto trazer alguns empresários para se
discutir  a  empregabilidade  para  travestis  e  transexuais.  Sra.  Taiane  se
manifesta dizendo que já fez contatos com a Tivit e também com a Atento e
não obteve respostas, mas irá retomar estes contatos novamente. Sr. Flavio
(Vice-Coordenador CMDS)  sugere colocar como pauta para a próxima reunião
o evento do dia 17/05 – dia da Luta contra Homofobia. Sra. Taiane fecha a
reunião, com sugestão de pautas para a próxima reunião com: mudança de
nome da Comissão, empregabilidade e silicone industrial.

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, Sra. Silvia Maria Vicente Valerio, 2ª Secretária.



Coordenadora:  Taiane Miyake
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