
Ata da 12ª  Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – CMDS 
– Santos/SP – Ano 2016

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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  12ª  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 da Reunião Ordinária, mês de
Agosto/2016; 2)  Divulgação (mídia)  da V Semana da Diversidade Sexual,  com tema:
“Uma rede de proteção contra a LGBTfobia”; 3) Dia da Visibilidade Bissexual – 23/09
Cine Debate MISS (Museu da Imagem e do Som de Santos); 4) Chamamento de Eleição
da  Executiva  –  Gestão  2016/2017;  5)  Planejamento  das  atividades  sobre  o  dia  da
visibilidade Trans – 29/01/2017; 6) Assuntos Gerais e 7) Informes Gerais. Abertos os
trabalhos, justificou-se a ausência da Dra. Patrícia Gorisch (Repres. Titular UNISANTOS),
em aula, Professora Cristiane (Repres. Titular UNIFESP), em aula, Silvia Valério (Repres.
Suplente  SECID  e  2ª  Secretaria  desta  CMDS),  está  de  férias  e  enferma.  Sra.  Daisy
(Repres. Suplente OAB). 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: Não houve leitura em razão da Sra. Silvia Valério, que
secretariou a referida Reunião Ordinária não ter enviado a mesma; 2) Mídia: A pauta
da V Semana da Diversidade Sexual está fechada, falta apenas alguns ajustes com o
setor da educação. Maria José (Zezé-Colaboradora) quer desenvolver um trabalho com
a juventude na zona noroeste, sendo que Fernanda (Repres. Suplente SEAS) se propôs
a juntar-se a ela nesta empreitada.  Dependendo do número de pessoas, fazer uma
oficina. A Sra. Taiane ponderou a necessidade de discutir sobre DST/AIDS, uma vez que
as  pessoas  desconhecem   a  prevenção  pela  PEP  (Profilaxia  pos  exposição).  Foi
mencionado os dias de atividades e também os dias que ainda estão em abertos;  3)
Visibilidade Bissexual: 23/09 – 20h00 – Cine Debate – As canções de Amor, e às 17h00,
no Teatro Guarany acontece a Tarrafa Literária com a presença da Laerte Coutinho e
Amara Moura, lançando o livro “E se eu fosse puta? Sra. Taiane avisa que os e-mails do
Hotmail estão voltando, e solicita que se possível os(as) colaboradores(as) migrem para
o GMAIL ou para outro servidor. Informa, ainda, que o jornalista Paulo Alves (SECOR)
tem como expectativa lançar um documentário no dia 29/01/2017, em alusão ao Dia
da Visibilidade Trans, o projeto ainda sem nome, tem como ponto de partida escutar o
que travestis e transexuais têm a dizer e, a partir de histórias de vidas, jogar luz sobre
um povo que vive quase que à sombra da cidadania, com poucos direitos respeitados.
Travestis  e  transexuais  que quiserem participar  do  projeto  devem falar  com a  Sra.
Taiane, que a mesma colocará em contato com o Sr. Paulo Alves;  4) Chamamento da
Eleição: O término da atual gestão se deu em 31/08/2016, é possível a recondução,
sendo  que deve chamar a eleição para a próxima reunião; 5) Dia da Visibilidade Trans:
Teremos três dias de atividades: 27/01/2017 (Sexta-feira), Documentário  “As cores das
ruas”, local provisório, no MISS (Museu da Imagem e do Som de Santos), irá buscar



parceria com SEACOLHE e CAPS-AD para trazer pessoas em situação de rua para estar
participando desta atividade. Em parceria com a escritora Janaina Leslão, esta CMDS
encaminhou ao PROAC (Programa de Ação Cultural) uma Carta de Anuência deixando
claro que tem o interesse em receber o

projeto  “Joana  princesa  –  Uma  menina  Trans”,  proposto  pelo  edital  nº26/2016  –
Concurso de apoio a  Projetos  de Manifestações  Culturais  com a  temática LGBT no
Estado de São Paulo,  sendo o projeto contemplado pelo PROAC, a  escritora citada
distribuirá  gratuitamente  exemplares,  conforme  a  disponibilidade  de  agenda  das
atividades  desta  CMDS,  que  provavelmente  será  na  semana  da  Visibilidade  Trans.
Mercado de Trabalho para Travestis e Transexuais: Tivit e Atento oferecem trabalho
para a população de travestis e transexuais, é uma opção desta população deixar as
esquinas,  mas  ainda  continuam  atrás  de  um  telefone.  A  cidade  de  Santos  é
problemática,  quando se pauta mercado de trabalho para população de travestis  e
transexuais. Carrefour tem normas para contratar travestis e transexuais, mas ninguém
as vê trabalhando, vemos somente gays e lésbicas. Sra Marcia (Colaboradora), mulher
transexual,  disse  aos  presentes  que  já  enviou  currículo  no  Carrefour  e  que  lá  foi
informada que existe um limite de idade para contratação, sendo que infelizmente ela
tem 53 anos de idade e já passou da idade limite.  Dia 24 de outubro próximo, é o Dia
da  Despatologização  das  Identidades  Trans.  A  despatologização  é  necessária,  mas
deve-se  manter  os  cuidados  (acompanhamento)  dentro  do  SUS.  Dr  Robson
(Colaborador) ficou de contatar a Dra Elizabeth Consolo, e Taiane irá ver uma psicóloga
para estar compondo a mesa, Sra Daniella (Colaboradora), sugeriu que esta atividade
seja feita no CRP(Conselho Regional de Psicologia-Subsede Baixada Santista e Vale do
Ribeira), no qual Sra Taiane aceitou. Assuntos Gerais:  Dr. Robson (Colaborador) solicita
doação de sabonete, pasta de dentes e papel higiênico para as travestis e transexuais
que se  encontram  presas  (levar  na  próxima reunião ordinária  (19/10);   6)  Outros
Informes:   Diversidade in cena, projeto em parceria desta CMDS com o MISS (Museu
da Imagem e do Som de Santos) irá passar mensalmente filmes com a temática LGBT e
se  possível  levar  sempre  um  convidado(a)  para  debater  no  final,  será  sempre  na
segunda  quarta-feira  de  cada  mês,  o  filme  deste  mês,  aconteceu  no  dia  14  de
setembro,  “As vantagens de ser invisível”, com a convidada, Psicóloga Clínica Marcia
Atik.  Por fim, a Coordenadora informou as datas das próximas reuniões,  dia  05 de
outubro (extraordinária) e dia 19 de outubro (ordinária) e ainda 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 anexo,  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. 
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