
Ata da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – CMDS – 

Santos/SP – Ano 2016  

 

Aos vinte dias do mês de julho 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 10ª Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade 

Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1) Apreciação e 

aprovação das atas das Reuniões Ordinárias de maio e junho de 2016; 2) Tratar das Ausências 

e Vacâncias de membros da CMDS; 3) Apresentação, discussão e votação do tema da Semana 

Municipal da Diversidade; 4) Planejamento sobre a 5ª Semana Municipal da Diversidade Sexual 

que irá acontecer entre 28/11 a 03/12/2016; 5) Assuntos Gerais e 6) Informes Gerais. Abertos 

os trabalhos, justificou-se a ausência da Dra. Patrícia Gorisch (Membro Titular UNISANTOS), 

Professora Cristiane (Membro Titular UNIFESP), Mônica Marques (colaboradora), Thiago J. 

Trindade (Colaborador), Márcia Oliveira (Colaboradora) e Júnior Souza (Colaborador). Antes de 

dar continuidade aos trabalhos, a Coordenadora, Sra Taiane, solicitou que todos se 

apresentassem, 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: O Sr. Flávio Balula 

(Vice Coord. CMDS) leu as atas que foram aprovadas com correções ortográficas. Com relação 

a ata da Reunião Ordinária mês de junho/2016, no que diz, que o “Coletivo Contra Maré, 

estava na organização da marcha que se deu no dia 28 de junho passado, Dia Mundial do 

Orgulho Gay, na Praça Independência, bairro Gonzaga em Santos...”, segundo a Sra Natasha 

Avital (colaboradora), o Coletivo Contra Maré não estava na organização da mesma, foi 

mantido na ata reunião ordinária do mês de junho/2016, porém está sendo explicado nesta. 

Antes de dar prosseguimento ao item 2 da pauta, a estudante Julia Rojas Fernandes (estudante 

da ETEC Aristóteles Ferreira) solicitou autorização dos presentes para filmar a reunião através 

de assinaturas, que foi concedida. 2) Vacâncias: Temos secretarias que nunca se fizeram 

presente na reunião, daí deliberou-se que seriam encaminhados ofícios cobrando a presença 

das seguintes secretarias e instituições: SEAS (Titular), SECULT (Titular e Suplente), SEDUC 

(Titular e Suplente), SESEG (Titular e Suplente), Polícia Civil (Titular e Suplente), POLICIA 

MILITAR (Titular e Suplente), UNISANTOS (Titular e Suplente). Assim que protocolados, a Sra 

Silvia Valério (Chefe de Seção de apoio a Diversidade) trará os protocolos. Com a SEDUC o 

contato deve ser maior em razão do bulling, sendo que a mesma já abriu as portas, 

convidando esta CMDS para participar na Semana da educação. 3) Temas Sugeridos para a 

Semana da Diversidade: a) A Homofobia e a Questão de Gênero (Sugerido por Monica 

Marques/Colaboradora), que por motivos particulares não pode estar presente nesta reunião, 

mas encaminhou tal sugestão; b) Uma rede de proteção contra a LGBTfobia (Sugerido pela Sra 

Taiane) e c) Orlando também é aqui (sugerido por Natasha Avital - Colaboradora). A Sra Maria 

José Muglia (Colaboradora) perguntou se podia explicar a razão do tema. A Sra. Taiane pensa 

em uma rede local, enquanto que Natasha entende ser importante o tema relacionando a 

violência fora do país, em Orlando/EUA, com a violência daqui. Maria José acha que o tema 

tem que abarcar os assuntos que serão discutidos na Semana e Sra. Silvia sugeriu: “Definida a 

violência, aguardemos as propostas dentro deste enfoque”. Colocado em votação venceu o 2º 

Tema: “Uma rede de proteção contra a LGBTfobia”; 4) Planejamento da Semana da 

Diversidade: Foi elaborado um edital que será publicado no dia 25/07, trata-se de um mini-



regulamento que foi lido e retificado. A Sra Taiane (Coord. CMDS) solicita que o mesmo seja 

respeitado para evitar futuros problemas e, sendo publicado, ela passará para os membros, via 

email, assim como a ficha de inscrição. a) A abertura do evento será organizada pela OAB e o 

enfoque será dado aos 15 anos da Lei 10.948/2001; b) Soraia (Representante Titular da SETUR) 

abordará o tema “Turismo Sexual” e terá a participação da ABRAT, ela deseja usar o Museu 

Pelé; c) Maria José (Colaboradora) e Taiane (Coord. CMDS) programaram uma mesa da saúde 

abordando a AIDS e as Infecções Sexualmente Transmissíveis. Sra. Taiane(Coord.) já começará 

os preparativos para a Visibilidade Trans para janeiro de 2017. Maria José (Colaboradora) 

mencionou a questão da mídia, Rádio Cacique, na pessoa do Sr. Adalberto Oliveira, que 

colocou um dia da rádio à disposição da CMDS para divulgar a Semana da Diversidade. 5) 

Assuntos Gerais: a) Levantou-se a questão do Ambulatório de saúde integral para Travestis e 

Transexuais, que teve início em março/2015. Sra Taiane (Coord. CMDS) informa que já 

solicitou uma reunião com Dr. Érico (Endocrinologista) responsável pelo ambulatório para 

melhor entender o acordo que foi feito entre o CRT Santa Cruz São Paulo com ambulatório do 

HGA. Já está acontecendo as cirurgias de mastectomia para os homens trans, e que nenhum 

homem trans que está neste momento passando por estas cirurgias estão passando na frente 

daqueles que estão em acompanhamento desde março/2015, é sabido que para estar apto a 

fazer esta cirurgia faz-se necessário ter no mínimo 2 anos de acompanhamento psicossocial e 

ter também os laudos: 1 laudo psicológico e 1 laudo psiquiátrico, tudo de acordo com processo 

transexualizador do SUS, estes meninos vêm transferido de São Paulo com todos esses 

requisitos citados e aptos para tal cirurgia. Vale lembrar também que o ambulatório do HGA, 

atende as nove cidades da Baixada Santista e ainda não tem 2 anos de funcionamento. 

Segundo o CRT Santa Cruz S.Paulo, o ambulatório do HGA está classificado no momento como 

2º melhor atendimento do Estado. b) A Semana da Educação acontecerá de 16 a 19 de agosto 

e a CMDS foi convidada para participar. Um dos eixos da discussão é a diversidade, com isso, 

Sra Taiane Miyake (Coord. CMDS), no dia 19 de agosto próximo, estará ministrando 

palestra/capacitação com tema: “Diversidade Sexual e de Gênero e a Cidadania LGBT”, 

somente para os orientadores e educadores. Esta mesma palestra/capacitação também será 

ministrada no dia 08 de agosto próximo para funcionários da Secretaria de Turismo e no dia 17 

de agosto próximo na CODESO/Vila Criativa para alunos do salão AUTOESTIMA.  

Foi feito contato da Executiva desta CMDS com Secretário de cultura, Sr. Fabião (SECULT) para 

tentar parceria de trazer uma peça teatral com a temática LGBT para o encerramento da 5ª 

Semana Municipal da Diversidade Sexual. Também foi feito contato com o SESC. A CMDS foi 

convidada pelo Conselho Municipal da Juventude para um evento no dia 23 de agosto próximo 

no MISS, onde será exibido o documentário “Bichas” e após uma roda de conversa, conduzida 

pala Sra Taiane (Coord. CMDS).  

Presente na reunião o Jornalista Paulo, ele anunciou que pretende fazer um trabalho com 

Travestis e Transexuais, mas ainda não sabe qual formato adotará, necessita do contato de 

algumas pessoas para começar, a intenção é apresentar no Dia da Visibilidade Trans, 29 de 

Janeiro de 2017. Nesta fase ele faz um levantamento de informações para que o trabalho seja 

um espelho da realidade. Nesta reunião estavam presentes alunos da ETEC Aristóteles 

Ferreira, são eles: Julia Rojas, Larissa Ribas, Lucas Vazques e Pedro Carregã, eles(as) estão 

gravando um filme cuja sinopse é: “Homossexualidade é encontrada em 1.500 espécies, mas 

homofobia em apenas uma. Qual parece mais natural?” Esse projeto aborda a natureza da 



sexualidade por meio de um método pouco usado pelos preconceituosos – a ciência. Fatos 

verídicos e estudos astutos são usados para reafirmar uma verdade que sabemos, mas 

tampouco conhecemos: a homofobia já é há muito tempo ultrapassada.  

A estudante Júlia, fez as seguintes perguntas aos presentes: 1. Fazer pesquisas sobre a 

natureza da sexualidade pode ser ofensivo? 2. Qual é a importância da despatologização da 

homossexualidade?  

Sra Taiane (Coord. CMDS) mostra aos presentes um áudio de celular enviado pelo Sr. Thiago 

(Colaborador) que não pôde estar presente nesta reunião por conta de estar em aula no 

mesmo horário. Neste áudio, Ele pede que seja pautado em reunião sobre a importância de 

vítimas LGBTs quando forem discriminadas(os) devido a sua identidade de gênero e/ou 

orientação sexual, no que diz respeito a se fazer B.O. (boletim de ocorrência), pois Ele vem 

percebendo que pessoas LGBts não entendem esta importância e se faz necessário reforçar a 

Lei nº10.948/01, canais de recebimentos de denúncias, que existe a possibilidade de se fazer 

um R.D.O. (Registro digital de Ocorrência) onde também já existe a possibilidade de usar o 

Nome Social e a possibilidade de preencher a motivação do crime, se foi por homofobia ou 

transfobia. A preocupação Dele, dá-se em face que existem pessoas incentivando outras, a não 

fazerem B.O. quando sofrerem homofobia ou transfobia. Colocou também sua fampage em 

rede social a disposição desta CMDS, se dispoz a fazer a arte, texto explicativo e orientador e o 

denominou de "Os 7 passos para se Defender". Ele finaliza que irá começar um trabalho com 

as "Mães pela Diversidade" em grupos pequenos a fim de interagir mães e filhos LGBTs.  

6) Outros Informes: Rosangela Novaes (Representante Titular IBDFAM) deu informações sobre 

o Congresso de Direito Homoafetivo; Natasha Avital (Colaboradora) falou do evento “Troca de 

Saberes” agendado para o dia 24/07 – Casa Rizoma - Local Rua Silva Jardim nº 44 e solicitou à 

Rosangela Novaes (Representante Titular IBDFAM) material da Lei 10948/2001, no que foi 

atendida. Sra. Augusta (Fórum da Cidadania de Santos) deixou em mãos da Sra Taiane (Coord. 

CMDS) um talão de rifa, solicitando ajuda dela na venda. É uma ação entre amigos, visando 

dotar a estação da Cidadania de equipamentos de segurança (câmeras, alarmes e sensores), 

está promovendo uma ação entre amigos que irá sortear um SMARTPHONE pela centena do 1º 

prêmio da Loteria Federal do dia 10 de setembro de 2016. O talonário vai do nº0291 até 

nº0300 no valor de R$10,00 (dez reais) cada. Por fim, a Coordenadora anunciou a data da 

próxima reunião ordinária, dia 17 de agosto e 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 


