
Ata da 14ª  Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – CMDS 

– Santos/SP – Ano 2016 

Aos vinte e três 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 14ª 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, setembro e outubro/2016; 2) Apresentação da Coordenação Executiva, dos 
novos Membros , gestão 2016/2017; 3) 5ª Semana Municipal da Diversidade Sexual, 
com tema : “ Uma Rede de proteção contra LGBTfobia”, que irá acontecer nos dias 28 
de novembro a 03 de dezembro de 2016; 4) Calendário anual 2017; 5) Assuntos 
Gerais e 6) Informes Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência da 
Professora Cristiane (Repres. Titular UNIFESP), em aula, Dra. Rosangela da Silveira ( 
Repres. Titular da OAB – Subseção Santos), Fernanda Gonçalves ( Repres. Suplente da 
SEAS ),  e Flavio Balula ( Repres. Titular da Secretaria de Gestão).  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, Sr Elias, representante da TVGLS Santos pediu autorização aos presentes, para 
fotografar e filmar a Reunião, todos concordaram, seguindo a ordem, passou-se a 
discussão: 1) Leitura e Aprovação das Atas: As Atas foram lidas aprovadas, com as 
devidas ressalvas de erros de digitação, A Prof. Patricia Gorisch, ( Repres. Titular da 
UNISANTOS), pede a palavra e sugere que seja encaminhada as atas antecipadamente 
por email, para maior agilidade nas reuniões. A ata do mês de outubro/2016 não foi 
lida, ficando para próxima reunião, mês de dezembro. Sra. Taiane disse que levará essa 
sugestão como pauta para a próxima reunião. 2) Apresentação da Coordenação 
Executiva, dos novos Membros, gestão 2016/2017. Sra. Taiane Miyake, continua  
informando que,  ao verificar a possibilidade incorporar os colaboradores as cadeiras 
em que estavam em abertas desde 2013, junto ao  Dr. Nicola Margiotta da Secretaria 
de Defesa da Cidadania, este autorizou,  assim como a aprovação das indicações dos 
nomes feita pela Coordenadora desta CMDS. Continuando, Sra. Taiane,  manifesta-se, 
que por democracia faria um sorteio para ocupação das cadeiras, como segue : Dir. de 
Ensino – Titular Sra. Márcia de Oliveira Faria , Suplente Sr. Thales Simão – 
Entretenimento – Titular Sra. Claudia Barbosa Campos, Suplente Sr. Junior Araujo Sousa 
– Movimento Social – onde a titular é a Sra. Taiane Miyake , Suplente Sr. Diogo Pereira 
de Almeida – Movimento Social onde o titular  é o Sr. Luis Gustavo Silva Pereira, 
Suplente  Sra. Renata Werson – ONG – Titular Sra. Monica Marques de Paula e 
Suplente Sra. Maria José Muglia Rodrigues, após sorteio foi aprovado por todos os 
presentes. 3) 5ª Semana Municipal da Diversidade Sexual, com tema: “ Uma rede de 
proteção contra LGBTfobia”, que irá acontecer nos dias 28 de novembro a 03 de 
dezembro. Sra. Taiane, informa que a Semana da Diversidade esta ok, sendo necessário 
somente a alteração de atividade do dia 01 no período da manhã e noite da Unifesp, 
que terá que ser alterado devido a ocupação. No período da tarde será mantido a 
mesma atividade. Sra. Taiane continua informando que o patrocinio ainda não foi 
liberado , mas conseguimos o apoio do Sesc Santos que irá apresentar o espetáculo 
“Cabaret Show Drag”, para o encerramento , informa ainda que amanhã dia 24 será 
realizada uma reunião no Sesc Santos, para fechar os detalhes, inclusive de fala para o 
encerramento da Semana da Diversidade. Sra. Taiane explicou que devido a dificuldade 



de conseguir o patrocínio a participação da apresentação dos Cavalos Marinhos, assim 
como o Show que o Sr. Elias estaria apresentando, ficarão comprometidos, e deixa 
como sugestão para apresentação nas comemorações de 29/01/2017, dia da 
visibilidade trans. Sr. Elias (colaborador – TVGLS Santos), coloca-se que se for 
necessário apresenta-se sem cachê, somente por coração, Sr. Diogo (colaborador – 
Cavalo Marinhos), manifesta-se da mesma forma, sendo necessário farão apresentação 
sem cachê. Sra. Taiane informa que o material de divulgação já esta pronto e solicita 
que ao final todos levem para que seja distribuído e divulgado. 4) Calendário 2017 : 
Sra. Taiane solicita aos presentes , antecipação da última reunião Ordinária da CMDS, já 
agendada no dia 21/12, para dia 15/12 , pois a Estação da Cidadania estará fechada, 
deixando claro que neste dia, ela não poderia estar presente, por estar em Brasilia 
apresentando seu trabalho de conclusão de curso, mas que ia pedir ao seu vice Sr 
Flávio Balula que conduzisse os trabalhos, todos se manifestaram e pediram que seja 
dia 20/12, Dra Daisy irá estar vendo a possibilidade de ser realizada  no Sindicato dos 
Contabilistas. Todos os presentes  concordaram em ser no dia 20/12, no Sindicato dos 
Contabilistas, Sra. Taiane irá verificar a disponibilidade do dia  e do horário e caso não 
seja possível será proposto no CRP.  Sra Claudia (Membro Titular Entretenimento) 
sugere que no final da reunião do dia 20/12 se faça uma confraternização de fim de 
ano, cada um leva um pratinho de doce ou salgado e também refrigerante, todos 
concordaram. Continuando a fala Sra. Taiane informa que no ano de 2017 a Profa. 
Christiane (Repres. Titular da Unifesp), não estará mais fazendo parte da Comissão por 
conta dos seus estudos e também fiocará um tempo fora do Brasil e a Dra. Patricia 
Gorisch (Repres. Titular da UNISANTOS), não poderá mais participar das reuniãos de 
quarta-feira, por isso sugere que seja colocado em votação a possibilidade de mudança 
para as  terças-feira. Feito a votação permanecerá as quartas feiras, pois muitos já se 
adequaram aquele dia em suas agendas. Sra. Taiane informa que esta programado para 
o próximo ano, uma capacitação para a Comissão, pede somente sugestão de 
mês/data. Por escolha dos presentes ficou agendado para maio/2017. Sra. Taiane 
continua apresentar o calendário para 2017, informando que está em contato com 
SPTRANSVISÃO de SP, para o final de janeiro, possivelmente dia 31/01 e solicita que 
algum integrante da comissão que possa fazer contato com a TIVIT e  ATENTO 
empresas de telemarketing em Santos que empregam pessoas transexuais e travestis, 
para compor uma mesa redonda de debates. Sra. Taiane informa também que no dia 
21/01/2017 das 13hs as 17hs, sábado, no salão Auto Estima estará acontecendo uma 
ação de beleza e Cidadania para travestis e traqnsexuais em parceria com a OAB, para 
segunda via de documentos e cartão SUS. Sra Taiane, manifesta-se dizendo que no dia 
29/01, não conseguirá manter nenhuma atividade devido ser domingo, pós feriado de 
aniversário da cidade de Santos, no dia 30/01/2017, está previsto o documentário 
“Cores das Ruas”, juntamente com o idealizador Francisco Felipe, local reservado,  Vila 
Criativa e não mais no MISS como estava programado. Para este dia  ainda não tem os 
lanches programados, mas está no aguardo de resposta da Chefia da Vila Criativa, esses 
lanches seriam para os participantes da atividades, pessoas em situação de rua em 
geral. Para o dia 31/01/2017, está previsto a parceria com o SPTRANSVISÂO – Mesa de 
Mercado de Trabalho para travestis e transexuais.  Sra. Claudia (Membro titular de 
entretenimento) pede a palavra e oferece para o evento do dia 30/01, o lanche para os 
participantes . Sra. Taiane coloca que no próximo ano terá mudanças quanto a 
recondução das tarefas. Sra. Maria José (membro suplente ONG), sugere que seja feito 



capacitações aos integrantes da Comissão para as atividades do próximo ano. Propõe 
ainda duplas de componentes para estarem se responsabilizando por algumas tarefas. 
Sra Taiane sugere que seja levado em pauta para a próxima reunião. Sra. Daniela 
(Repres. Titular do CRP) relembra sobre as subcomissões para projetos . Sra Taiane 
comenta sobre o sucesso do evento com tema “Despatologização da identidades 
Travestis e Transexuais que aconteceu no CRP, mês passado. 5) Assuntos gerais: Sra. 
Taiane  expõe aos presentes que o MISS-Museu da Imagem e do SOM ofereceu 
parceria e o espaço para divulgarmos ações para LGBT fora dos eventos pontuais, mas 
não tem tido participação da própria comissão. Diante disso Sra. Taiane pergunta se 
manteremos o convênio ou desativamos?  Alguns presentes se manifestaram e deram 
algumas sugestões para que seja ampliado a divulgação por todos da comissão. Sra. 
Taiane abre a palavra para a Sra. Alessandra Garcia Botelho, presente pela primeira vez 
a Comissão, veio relatar a agressão física que ela sofreu por sua madrasta e por seu 
filho, Sra. Alessandra pediu ajuda primeiramente a Dra Patricia Gorisch (Membro 
Titular da UNISANTOS) e diante do exposto, Sra Taiane direcionou o caso as Dras 
presentes. Dra. Daisy (Membro Suplente da OAB) e a Dra. Patricia Gorisch (Membro 
Titular da UNISANTOS), colocaram-se a disposição para ajudá-la quanto a condução da 
denúncia e orientá-la no que for necessário. 6) Informes Gerais : Sra. Taiane informa 
que a executiva da Comissão permanecerá a mesma e ainda que para o próximo ano a 
Comissão conseguiu emenda parlamentar para realização da VI Semana Municipal da 
Diversidade Sexual e também para compra de utensílios e materiais de trabalho. Sra. 
Taiane informa que dia 03 de dezembro haverá um evento na Associação Cultural José 
Marti, promovido pelo Coletivo Contramaré, tema: Pensando positivo: Uma conversa 
sobre HIV/AIDS e DSTs. No dia 06/12, no MISS terá o projeto “Diversidade in Cena” as 
21 hs o filme  “Cuatro Lunnas “ e Dra. Patricia Gorisch (Membro Titular da UNISANTOS), 
informa que dia 10/12 no ABRAFH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FAMILIAS 
HOMOAFETIVAS, realizará o evento ABRAÇO-Ato interreligioso da Associação Brasileira 
de Famílias Homoafetivas: em prol de uma sociedade mais humana, justa, igualitária e 
acolhedora, local: São Paulo: Igreja da Comunidade Metropolitana - Rua Sebastião 
Pereira n° 231, Santa Cecília. (Próx. Metrô Sta. Cecília), as 15:00 horas.  Para encerrar 
Sra. Taiane explica que não mais se fala “DST” agora a sigla correta é “IST” infecções 
sexualmente transmissíveis, 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, Silvia Maria Vicente 

Valerio, 2ª secretária. 
 

Coordenadora: Taiane Miyake 

2ª Secretária: Silvia Maria Vicente Valerio 

 


