
Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Ano 2016 

 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, com início as 19h00, em 

segunda chamada, na Estação da Cidadania, localizada na Avenida Dona Ana Costa, n° 

340, nesta cidade de Santos/SP, teve início a 9ª Reunião Ordinária da Comissão 

Municipal de Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a 

seguinte pauta: 1) Apreciação e aprovação da ata do mês de maio/2016; 2) Votação de 

alteração de nome desta Comissão Municipal de Diversidade Sexual – CMDS, para 

Comissão Municipal de Direitos LGBT de Santos – CMDLGBTSantos – Proposta por 

Profª Cristiane Gonçalves (Membro Titular – representante da UNIFESP); 3) 

Planejamento da Semana da Diversidade Sexual, que irá acontecer nos dias 28 de 

novembro a 03 de dezembro de 2016; 4) Informes Gerais e 5) Assuntos Gerais. Abertos 

os trabalhos, a Coordenadora Sra. Taiane Miyake, solicita a todos(as) presentes que se 

fizesse 1 minuto de silêncio pelo Massacre em Orlando, que aconteceu na Boate Pulse, 

dia 12 de junho passado, nos Estados Unidos. Em sua fala diz ter sido um duro golpe a 

comunidade LGBT e enfatizou que Orlando é aqui no Brasil também, sendo o país que 

mais mata LGBT diariamente, maioria dos casos Travestis e Transexuais. 

Antes de seguir a ordem das discussões, justificou as ausências: Dra Rosangela Novaes, 

por estar ministrando curso na UNISANTA, Dra. Patricia Gorish, por estar em aula, Sr. 

Valdir Cecílio, por estar acamado. Seguindo a ordem, passou-se a discussão: 1) leitura 

e aprovação da ata: Como não dispúnhamos da ata referente ao mês de maio, ficou 

para a próxima reunião a leitura e aprovação. 2) Votação e Alteração do nome da 

CMDS: Sra. Taiane, relembra a proposta de alteração que foi feita pela Prof. Cristiane 

Gonçalves – Representante Titular da Unifesp e coloca em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. 3) Planejamento da Semana da Diversidade Sexual/2016: A 

Coordenadora Taiane informa a todos que a semana acontecerá de 28 de novembro a 03 

de dezembro de 2016, Prof. Cristiane Gonçalves - representante da Unifesp, informa 

que a Secretaria de Educação do Municipio terá uma semana temática sobre a 

Diversidade e sugere que façamos contato. Sra. Taiane se manifesta quanto a 

dificuldade de interação com a Seduc. Sra. Cristiane, completa informando que soube 

recentemente de uma notícia de estupro ocorrido em Fortaleza com um menino de 9 

anos de idade. Iniciou-se uma discussão da importância de se levar as escolas o tema 

sobre preconceito e violência. Prof. Cristiane reforça a importância de se fazer contato 

com a Secretaria de Educação do Município. Dando seguinte ainda ao assunto Sra. 

Soraia, representante da Secretaria de Turismo, coloca a importância de mais 

divulgação. Sr. Flavio Balula – Representante da Secretaria de Gestão, pergunta quais 

sugestões de mídia poderíamos ampliar. Sr. Thiago – colaborador, coloca a importância 

da mídia escrita, falada e panfletagem. Profª, Cristiane, completa sugerindo ainda 

cartazes e mídias sociais como o Facebook. Sra. Fernanda – Representante da Seas, se 

manifesta sugerindo que não seja muito diversificado os assuntos da |Semana da 

Diversidade, por falta de público, sugere ainda a importância da capacitação de 

funcionários, como uma das atividades da Semana. Sra Daniela – colaboradora, sugere 

uma parceria com a Defensoria Pública, para noções de cidadania. Sra. Taiane, 

coordenadora, informa que já temos uma parceria com a OAB para este tipo de trabalho. 

Sra. Marcia – colaboradora, propõe para a Semana, uma caminhada pacífica, com 

cartazes e faixas, terminando com ato público, para sensibilizar a sociedade com 

informações de dados estatísticos e um abaixo assinado para a Lei Federal. Profª 

Cristiane, propõe que seja sugerido um tema para o título da Semana, Sra. Taiane 



solicita a todos os participantes que na próxima reunião tragam as sugestões. Profª 

Cristiane sugere o tema “ violência “, propoe ainda parceria com a Marcha das Vadias, e 

completa sugerindo a criação de uma página pública na mídia para a comissão. Sra. 

Marcia – colaboradora, informa que esta criando um Blog para a Diversidade. Sra. 

Taiane manifesta-se solicitando que deve ser definido o tipo de mídia para divulgação 

da Semana da Diversidade. Todos concluiram que seriam utilizados as mídias : digital, 

faixas e cartazes. Profª Cristiane sugere, seja definido o prazo até agosto, para a entrega 

de atividades que serão desenvolvidas pelos inscritos, para que seja fechada a 

programação na reunião de 17 de agosto e em setembro sejam confecccionados os 

materiais e outubro e novembro a divulgação. Sra. Taiane se manifesta quanto a falta de 

dados sobre a violência no município, por isso devemos trabalhar as realidades  de 

Santos e não discutir na programação da Semana, leis e assuntos federais, e sim as 

oportunidades que o governo local disponibiliza. 4) Informes Gerais: Sr. Thiago – 

colaborador, convida todos para no próximo domingo dia 19 de junho, uma caminhada 

contra a violência com concentração na praça da Independência em Santos. Sra. Barbara 

– colaboradora, convida todos os participantes para no próximo dia 30 de junho, a 

Unifesp estará promovendo em São Paulo, uma exposição sobre Diversidade Sexual de 

fotos e grupos de trabalho e Violência Institucional nos Campos da Universidade. Sra. 

Taiane, neste momento pede desculpas e solicita que todos se apresentem rapidamente 

pois possuem pessoas novas no grupo. Após as apresentações, Sra. Taiane informa que 

no dia 28 de junho as 20hs, será apresentado no MISS (Museu da Imagem e do Som de 

Santos) o filme “Milk-A Voz da Igualdade “, atividade da Comissão Municipal de 

Diversidade Sexual em parceria com a Seção de Apoio a Diversidade Sexual, em alusão 

ao dia Internacional do Orgulho Gay, não podendo estar presente por compromissos 

particulares, solicita ao Sr. Flavio Balula, vice coordenador da CMDS, que a represente, 

e a Profª Cristiane para ser mediadora para o debate após apresentação do filme, porém 

a mesma solicitou que enviasse email lembrando-a para que Ela visse sua agenda. Sr. 

Thiago, informa que neste dia esta sendo organizado pelo Coletivo Contra Maré e outras 

organizações, uma marcha com concentração na praça Independência (Bairro Gonzaga-

Santos), e irá convidá-los para que o encerramento desta caminhada seja no MISS, para 

integrar a roda de debates após apresentação do filme “ Milk-A Voz da Igualdade “.5) 

Assuntos Gerais: Sra. Taiane coloca a questão das vacâncias e faltas na CMDS, a 

plenária decidiu que a Secid, deverá encaminhar um ofício, as secretarias municipais e 

órgãos governamentais, solicitada regularização urgente dos titulares e suplentes, 

ficando assim para a próxima reunião discussão sobre as vacâncias . Sr. Diogo, 

colaborador, perguntou quando será retomado o assunto da semana da Diversidade 

Sexual, e a Sra. Taiane responde que na próxima reunião ordinária de 20 de julho, será 

pautado este assunto. 

 

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, Silvia Valério, 2ª secretária. 

 

Coordenadora : Taiane Miyake 

2ª Secretária :  Silvia Valério 

 


