
Ata da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – CMDS –
Santos/SP – Ano 2016

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, com início às 19h00, em 
segunda chamada, na Estação da Cidadania, localizada na Avenida D.Ana Costa nº 340, 
nesta cidade de Santos/SP, teve início a 11ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal 
da Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte 
pauta: 1 Apreciação e Aprovação das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária: Mês
de junho/2016 (Extraordinária) e Mês de julho/2016 (ordinária); 2) Data limite da 
entrega das atividades sobre a Semana da Diversidade Sexual,  com tema “Uma rede 
de proteção contra LGBTFobia”; 3) Dia da Visibilidade Lésbica – 29 de agosto e Dia da 
Visibilidade Bissexual – 23 de setembro – Cine  Debates , local: MISS – Museu da 
Imagem e Som de Santos; 4) Assuntos gerais e 5) Informes gerais. Abertos os trabalhos, 
justificou-se a ausência da Dra. Patrícia Gorisch (Membro Titular UNISANTOS), Professora 
Cristiane (Membro Titular UNIFESP), Dra Rosangela Novaes (Membro Titular OAB). Dando 
sequência, Sra Taiane Miyake solicitou que todos se apresentassem, em razão de haver 
pessoas que estavam vindo à reunião pela primeira vez , seguindo a ordem, passou-se 
a discussão: 1)  Leitura e Aprovação das Atas: Sr. Flavio Balula, Vice- Coordenador da 
Comissão fez a leitura das duas atas , sendo aprovado pela plenária com correções de 
ortografia. Sra. Taiane lembra que a próxima reunião acontecerá no dia 21 de setembro
no mesmo local e horário. 2) Data limite de entrega das atividades: Sra. Soraia Bizarro 
– representante titular da Secretaria de Turismo, informa que houve mudança no tema 
para a Semana da Diversidade, com o objetivo de melhor abranger o assunto passando 
a ser “Turismo X Diversidade Sexual”, informa que terá a participação de uma  
palestrante vinda de Florianópolis, Sr. Alexandre - Presidente do Visitors Bureau de 
Santos e participação especial da Cris “ Barraca da Cris”, no dia 30/11 horário das 15 hs 
as 18 hs no Museu Pelé, com o público-alvo de Agências de Viagens, Rede Hoteleira e 
Comunidade em Geral. Sra. Silvana – representante suplente do Conselho Regional de 
Serviço Social, manifesta-se dizendo não poder assumir nenhuma atividade para 
Semana pelo fato do Conselho esta em período eleitoral para mudança de diretoria . 
Sra. Taiane, apresenta a data de 30/11, inicialmente agendada para atividade da Saúde,
mas deixa disponível, caso haja necessidade de mudança, pois o palestrante é de 
Santos, e tem flexibilidade para mudança. Sra. Taiane, solicita que a Sra. Natasha – 
colaboradora, verifique a sua representatividade junto ao Coletivo “Contra Maré “, para
sua maior participação. Sra Marcia – Colaboradora, manifesta-se indicando o tema:” 
Transcidadania “ para a semana da Diversidade. Sra. Taiane manifesta-se explicando 
que poderia convidar a Sra. Marcia Rocha (SP), para falar sobre o assunto, mas seria só 
uma palestra, sugere então que fosse realizado algumas visitas ou oficinas na empresa 
“Atento”, ”TIVIT” e no “Carrefour“, empresas que admitem LGBT, mas antes teria que 
confirmar se o Carrefour ainda esta recebendo currículos. Marcia – colaboradora, 
completa dizendo que no carrefour só não conseguiu por conta da idade, mas não 
pode dizer em relação as Travesti, que não conseguem vagas. Sra. Taiane faz uma 
indagação : “Será que as Travestis entregam currículos para concorrer as vagas”? Sra. 
Soraia, sugere uma pesquisa junto as empresas de Hoteis e Restaurantes, para 
identificação de contratações de LGBTs.  Sra. Silvia Valerio propõe uma campanha na 
Semana da Diversidade para que as empresas contratem LGBTs. Sra. Taiane coloca que,



algumas empresas vão manifestar-se dizendo já contratarem , e que não podemos 
obrigá-los. Sra. Marcia (colaboradora) sugere que o municipio passe a dar um 
incentivo. Sra. Taiane explica que este assunto é muito complexo e que este ano não 
teríamos sucesso neste tipo proposta. Sra. Natasha, sugere que seja convidado um 
reprsentante do Carrefour para expor a política da empresa para esse tipo de 
contratação, como incentivo para as demais. Sra. Silvana ( representante suplente do 
CRESS ), manifesta-se dizendo que o municipio como um todo é conservador, e muitas 
vezes cedem por força da lei, mas se questionam sua imagem na sociedade. Sra. Taiane
completa dizendo que seria um trabalho de conscientização, e completa sugerindo que
primeiro seja feito uma pesquisa nas ruas sobre o interesse desta população em cursos
profissionalizantes, se dispondo a iniciar na próxima semana no decorrer do seu 
trabalho nas ruas como agente de prevenção. Sra. Soraia retoma o assunto da semana 
da diversidade, perguntando qual o prazo final para a entrega das atividades. Sra. 
Taiane coloca-se que dará mais uma semana e depois irá finalizar, para que possa ser 
levado a grade final a SECID, fiqcando somente a SECULT, buscando a parceria 
oferecida, informa ainda que já recebeu as atividades da Profª Cristiane (Repres. Titular
UNIFESP), mas ainda não conseguiu vê-las e o CRP, informou-a que não apresentará 
nenhuma atividade pois se encontram em transição de diretoria. Sr Thiago 
( colaborador ) sugere uma atividade de culto ecumênico, algumas manifestações dos 
participantes questionam se seria adequado para a semana. Silvia Valério sugere que 
seja então levado a proposta para a Copire – Coordenadoria de Igualdade Racial do 
Depacid. Sra. Taiane , manifesta-se com preocupação  quanto as manifestações e 
discordâncias,. Sra. Renata Werson ( colaboradora ), expõe que participou de um 
evento neste formato  no Rio de Janeiro e foi muito interessante e proveitoso. Sr. 
Thiago ainda em defesa de sua proposta explica que existe muita falta de informação 
sobre o assunto LGBT, e a interação ecumênica  poderia contribuir para maiores 
esclarecimentos sobre o assunto. Sra. Taiane propõe que este assunto seja proposto 
para outro evento e não na Semana da Diversidade, mas poderá ser programado e 
levado a Copire para organizar. Diogo ( colaborador ) pede a palavra e solicita 
informações de como acrescentar um documentário na Semana da Diversidade. Sra. 
Taiane explica que terá que preencher a ficha de inscrição de atividades para que seja 
acrescido na programação, Taiane completa ainda que é de extrema importância 
material sobre Homens Trans. Sra. Natasha ( colaboradora ) pede a palavra e sugere 
para atividade cultural , voz e violão com D. Lino. Taiane ficou de fazer o contato. 
Natasha, sugere também a Liga do Funk. 3) Dia da Visibilidade Lésbica – 29 de agosto 
e Dia da Visibilidade Bissexual – 23 de setembro – Cine Debates – Local: MISS – 
Museu da Imagem e Som de Santos: Sra. Taiane apresenta a programação de 
comemoração do dia da Visibilidade Lésbica que acontecerá dia 29 de agosto no MISS, 
com apresentação do documentário  “ Vestida de Noiva “ e roda de debates e  no dia 
23 de setembro também no MiSS em comemoração ao dia da Visibilidade Bissexual, 
Sra. Natasha sugere o filme francês  “ As canções do amor “. Sra. Marcia 
( colaboradora ) prontificou-se a verificar se encontra o filme. 4) Assuntos Gerais:  Sra. 
Taiane faz a explanação do encontro que ocorreu com o Dr. Gaetano Vergine, Delegado
Seccional de Santos – Deinter-6, no Palácio da Policia, onde encontravam-se delegados 
de várias municípios. O objetivo do encontro foi para solicitar adequação das 
delegacias quanto ao trato e a falta de respeito com as Travestis e transexuais. Dr. 
Gaetano colocou-se a disposição para participar da Semana da Diversidade abrindo 



espaço para a Policia Civil e a sugestão de ampliar para Guarda Municipal. Sra. Taiane 
continua expondo seu encontro com a Sra. Arminda Editora Chefe do Jornal “A Tribuna 
“, onde foi levado o assunto de preconceito e a Homofobia que vem ocorrendo nas 
reportagens policiais. Foi feito convite para participar da Semana da Diversidade e 
oferecido ainda capacitação para os repórteres e jornalistas do Jornal A Tribuna. Sra. 
Arminda gostou na proposta e ficou combinado que após as eleições será programado 
esta atividade. Sra. Marcia colaboradora sugeriu que o Jornal A Tribuna divulgasse mais
os trabalhos e atividades que vem sendo feita na cidade em relação a LGBT. Sra. Taiane 
explica que esta solicitação foi feita para a Editora Chefe que se comprometeu em fazê-
lo. 5) Informes Gerais:  Sra. Taiane informa que foi prorrogada a entrega das atividades 
para a semana até dia 24/08. Taiane informa também que a colaboradora Sra Renata 
acompanhou-a no trabalho de agente de prevenção pelas ruas. Sra. Renata apresentou
suas considerações dizendo ter sido uma experiência diferente e inovadora, com 
detalhes que desconhecia. Sra. Taiane informa que o trabalho dos agentes de 
prevenção vem discutindo a ampliação, para que possa ser feito um diagnostico 
situacional da população de prostituição das ruas e com isso consigam a regularização 
documental de muitas delas, esta CMDS estará parceira da OAB em uma ação de 
cidadania . Sra. Taiane pergunta se mais alguém deseja se manifestar, e não tendo 
interesses, dar-se por encerrada a reunião com a presença dos integrantes que 
assinaram a lista anexa, e foi lavrada a presente ata a qual vai assinada pela 
Coordenadora Sra. Taiane Miyake e por mim Sra. Silvia Maria Vicente Valerio – 2ª 
Secretaria .

Coordenadora: Taiane Miyake

2ª Secretaria : Silvia Maria Vicente Valerio


