
Ata da 13ª  Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – CMDS 

– Santos/SP – Ano 2016 

Aos dezenove dias do mês de outubro 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 13ª 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 

agosto e setembro de 2016; 2) Eleição Executiva desta Comissão Municipal da 

Diversidade Sexual – Gestão 2016-2017; 3) 5ª Semana Municipal da Diversidade 

Sexual com  o tema “Uma rede de proteção contra a LGBTfobia”, que irá acontecer  

entre 28/11 e 03/12/2016; 4) Assuntos Gerais e 5) Informes Gerais. Abertos os 

trabalhos, justificou-se a ausência da Dra. Patrícia Gorisch (Representante Titular da 

UNISANTOS) e da Professora Cristiane (Representante Titular da UNIFESP). 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 (35 pessoas presentes): 1) Leitura e 

Aprovação da Ata: Não houve leitura, esta ficou para a próxima reunião; 2) Eleição 

Executiva desta Comissão Municipal da Diversidade Sexual – Gestão 2016-2017: 

Primeiramente verificou-se a eventual indicação de candidatos. Os assentos vagos 

foram analisados para serem posteriormente supridos. Todas as pessoas indicadas 

pela Coordenadora a estarem membros desta CMDS aceitaram o convite: Sr.Thales 

Simão, Sra. Zezé (Maria José Muglia), Sra. Márcia de Oliveira Faria, Sra. Renata Werson, 

Sr. Júnior Araujo Sousa, Sr. Diogo Almeida, Sra. Cláudia Barbosa Campos e Sra. Mônica 

Marques, sendo que os dois últimos nomes indicados Sra Claudia e Sra Monica não 

estavam presentes e as mesmas irão receber email convidando a fazer parte desta 

nova gestão. E todos os demais membros concordaram com a entrada dos novos 

membros. Aberta a inscrição da chapa para eleição, não houveram candidatos. A Atual 

executiva foi colocada para a apreciação da sua recondução, sendo que a mesma foi 

reconduzida por aclamação; 3) 5ª Semana Municipal da Diversidade Sexual com  o 

tema “Uma rede de proteção contra a LGBTfobia”, que irá acontecer  entre 28/11 e 

03/12/2016;  A grade já foi entregue à SECOR, os cartazes devem chegar na próxima 

semana. Não houve tempo da SEDUC propor alguma atividade para a semana. 

Deliberou-se por ver a possibilidade de levar as palestras para a SEDUC, num evento 

fechado somente para os orientadores e/ou professores. Sra Carmen (Representante 

Titular SEDUC) ficou de verificar a possibilidade e a Sra Taiane discorreu sobre a 

programação. Sra Carmen (Representante Titular SEDUC) questionou sobre o que 

estaria faltando para que a Comissão se tornasse um Conselho? Sra Taiane explicou 

que a partir do ano que vem estará encaminhando a SECID tal solicitação, com cópia 

da ata da aprovação do novo nome, que será “Conselho Municipal dos direitos das 

pessoas LGBT” e também a logomarca desta CDMS já aprovada em assembleia.  Sra. 

Taiane explanou o confronto com o Vereador Igor ao solicitar emenda para esta CMDS 

mostrando inclusive prints em seu celular onde o Sr. Vereador se negou a dispensar 

emenda a esta CMDS mandando-a a pedir emenda a quem Ela (Sra Taiane) apoiou nas 

eleições de outubro passado e também relatou os encontros para solicitar as emendas 



aos vereadores Marcelo Del Bosco, Sandoval e Banha; 4) Assuntos gerais: Dia da 

Visibilidade Trans, dia 29 de janeiro de 2017, Tem-se a intenção de trazer um 

documentário chamado “As cores das Ruas”, com seu idealizador Sr. Felipe Francisco 

de SP, público alvo: pessoas em situação de rua em geral e também LGBTs. Para o 

documentário foi sugerido a Vila Criativa, sugestão da Sra Fernanda Gonçalves 

(Representante suplente SEAS. Também está previsto uma atividade vinda de SP pelo 

SPTRANSVISÂO, na pessoa da Sra Rachel Rocha, já está acontecendo esta articulação e 

o tema será “Empregabilidade para travestis e transexuais”; 5) Informes: 25/10, 19 hs 

– Roda de conversa e debate sobre a “Despatologização das Identidades TRANS” – 

Convidadas: Dra Elizabeth Dotti Consolo – Infectologista, Márcia Atik – Psicóloga – 

Local CRP Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira, Rua Cesário Bastos, 26, Santos. 

Na noite de hoje estiveram presentes pessoas da cidade de São Bernardo do Campo, 

alunos do curso de extensão da Dra Rosangela e que vão criar uma Comissão 

Municipal em São Bernardo do Campo. Alunos da UNIFESP também estiveram 

presentes a fim de conhecer a dinâmica desta CMDS e para a realização de um 

trabalho sobre reivindicação de direitos (trabalho sobre a Comissão). Zezé solicitou 

uma cópia do trabalho para aos alunos para esta CMDS. 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, Rosangela da Silveira Toledo Novaes, 1ª secretária.   

Coordenadora: Taiane Miyake 

1ª Secretária: Rosangela da Silveira Toledo Novaes 

 


