
 
 Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – CMDS 
– Santos/SP – Ano 2016  
 
Aos nove dias do mês de novembro 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 3ª Reunião Geral Extraordinária da Comissão 
Municipal de Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a 
seguinte pauta: 1- Diversidade Sexual e de Gênero e a Cidadania LGBT - Explanação através 
de slides (audiovisual) por Taiane Miyake (Coordenadora CMDS). 2- Assuntos Gerais. 3- 
Informes Gerais.  
Abertos os trabalhos, solicitei que todos se apresentassem, em razão de haver pessoas 

que estavam vindo à reunião pela primeira vez e, seguindo a ordem, passou-se ao item 1 

da pauta, palestra, na qual Eu mesma, Taiane Miyake (Coordenadora CMDS) apresentei, 

com tema: Diversidade Sexual e de Gênero e a Cidadania LGBT. Trata-se de uma palestra 

audiovisual, baseada na cartilha que a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do 

estado de São Paulo lançou em 2014, por meio da Coordenação de Políticas para 

Diversidade. O objetivo é de promover os Direitos Humanos e fortalecer a cidadania LGBT, 

uma vez que os membros e colaboradores desta Comissão devem ter o domínio do tema, 

e devem estar preparadas(os) e empoderadas(os) para prestarem eventuais 

esclarecimentos, desfazendo mitos e crenças e sensibilizar a sociedade para o respeito à 

diversidade sexual e de gênero. Dando sequência aos slides, apresentei também a 

legislação existente para o enfrentamento à Homofobia e à Transfobia, tudo numa 

linguagem acessível. E no final, destaquei os avanços que a cidade de Santos vem tendo, 

no que diz respeito a população LGBT, por meio da Comissão Municipal de Diversidade 

Sexual, sendo esta, a pioneira na Baixada Santista. Esta mesma palestra é a que venho 

ministrando nas Secretarias Municipais e em outras instituições e o resultado está sendo 

positivo. Vale ressaltar, que esteve presente nesta noite, pessoas da Comissão de 

Diversidade Sexual da OAB de São Bernardo do Campo/SP, a fim de conhecer nosso 

trabalho. 

 
 2- Assuntos Gerais. Os membros e colaboradores presentes tiraram suas dúvidas no 

momento que se passava os slides e há todo momento houve uma interação entre os 

presentes. Foi sorteado aos presentes “Cartilhas LGBT”, da CUT São Paulo e também 

manual sobre “Violência contra as mulheres nos locais de trabalho: Denuncie, combata, 

pare!, gentilmente cedidas pela Sra Zéze (Maria José Muglia), membro desta CMDS. Foi 

oferecido e dispensado aos presentes insumos de prevenção: preservativos masculino, 

feminino e gel lubrificante. 

3- Informes Gerais: Dia 12/11/2016 – Roda Livre: “Despatologização das identidades 

Trans”- promovido pelo Coletivo Contramaré - Oficinal Cultural Pagu – Praça dos 

Andradas, s/n Cadeia Velha – às 14:00 horas. Dia 13/11/2016 - Fórum Cultural de Santos – 

Debate sobre Representatividade e Diversidade na Cultura Santista – presença de vários 

representantes de segmentos da cidade: igualdade racial, Diversidade Sexual LGBT, 



Mulher, pessoa com deficiência – SESC Santos– às 16:00 horas. Dia 16/11/2016 - 

Diversidade in cena – Será apresentado um filme com temática LGBT – filme:”Lado 

Selvagem” – MISS Museu da Imagem e do Som de Santos – Piso térreo Teatro Municipal 

de Santos – às 20:00 horas. Dia 23/11/2016 – Reunião Ordinária desta CMDS – Estação da 

Cidadania- 1º horário 18:30 horas e 2º horário 19:00 horas – Dias 28 de novembro a 03 de 

dezembro – 5ª Semana Municipal de Diversidade Sexual – Tema: “Uma rede de proteção 

contra a LGBTfobia” – Eventos em vários locais da cidade. Curso de EAD Livre – UNA-

SUS/UERJ – “Política Nacional de saúde Integral LGBT” – Voltado para profissionais de 

saúde e gestores atuantes no SUS, esse curso visa garantia do acesso à saúde à população 

LGBT de forma equânime e com qualidade. Site inscrição: www.unasus.uerj.br/lgbt - 

Inscrições até dia 18/11/2016. 

 
Por fim, Eu, Coordenadora perguntei 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 por mim, Sra. 
Taiane Miyake.  
 

Coordenadora: Taiane Miyake 

http://www.unasus.uerj.br/lgbt

