
Ata da 15ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 

CMDS – Santos/SP – Ano 2016 

  

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, com início às 19h00, em 

segunda chamada, no CRP Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira, localizado na 

Rua Cesário Bastos, nº 26, nesta cidade de Santos/SP, teve início a 15ª 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, dos meses de outubro e novembro/2016; 2) Apreciação e 

aprovação das atas das Reuniões Extraordinárias, dos meses de outubro e 

novembro/2016; 3) Avaliação sobre a V Semana Municipal da Diversidade Sexual – 

28 de novembro a 03 de dezembro. 4) Dia da Visibilidade Trans/Travesti – 29 de 

janeiro de 2017; 5) Assuntos Gerais e 6) Informes Gerais.  Abertos os trabalhos, 

justificou-se a ausência da Sra. Fernanda Gonçalves (Repres. Suplente da SEAS), Sra. 

Monica Marques (Repres. Titular ONG) e Sr. Junior Araujo Sousa (Repres. Suplente de 

Entretenimento).  Antes de dar continuidade aos trabalhos, a Coordenadora, Sra Taiane, 

sugeriu que não fosse feito as apresentações, pois os presentes já se conheciam, todos 

concordaram e deram seguimento a pauta. 1) e 2) apreciação e aprovações das atas 

ordinárias e extraordinárias: Sra. Taiane informou que serão 4 atas para leitura e 

aprovação, sugere que cada um/uma leia as atas impressas e tragam alterações, 

sugestões ou concordâncias na próxima reunião, todos concordaram e prosseguiu para 

próxima pauta. 3) Avaliação da V Semana Municipal da Diversidade Sexual : Quanto 

a avaliação da V Semana Municipal da Diversidade  Sexual,  Sra. Taiane também 

sugeriu que fosse feito na próxima devido o número pequeno de presentes, todos 

concordaram, prosseguindo para a próxima pauta. 4) Dia da Visibilidade 

Trans/Travesti : Sra. Taiane, confirmou a data de 30/01/2017 na Vila Criativa, o 

documentário “As cores das Rua” e informa ainda que estará encaminhando um email 

solicitando parceria com a Seas e Consultorio de Rua da Secretaria de Saúde de Santos, 

para encaminhar seus usuários, pessoas em situação de rua LGBT ou não, ao evento. 

Sra. Taiane informa ainda que dia 31/01/2017 terá atividade do SPTransvisão de São 

Paulo, mas está no aguardo de confirmação do Sr. Cássio Rodrigo, Coordenador da 

Coordenadoria de políticas para diversidade sexual do governo de São Paulo, e continua 

tentando contato com as empresas Tivit, Atento e Grupo Carrefour. Sra. Silvia Valerio 

(Repres. Suplente da SECID), sugere que a Seção de Apoio a Diversidade Sexual, faça 

o contato com as referidas empresas e o convite formal como serviço público. Todos 

concordaram. Sra. Taiane sugere que as atividades que seriam apresentadas pelos 

Cavalos Marinhos (Youtuber) e pelo Sr. Elias da TV GLS Santos, fiquem para a semana 

seguinte das comemorações do dia da Visibilidade Trans/Travesti. Quanto a atividade 

do dia 31/01, Sra. Taiane explicou que estava com dificuldades quanto ao espaço para 

realização, Sra. Silvia Valerio (Repres. Suplente da SECID) sugeriu o auditório Zeni na 

Câmara Municipal de Santos. Sra. Soraia (Repres. Titular SETUR), sugere para este dia 

31/01/2017, convidar algum profissional que possa orientar quanto a elaboração de 

curriculum. Sra. Taiane informa que já esta em parceria com a Comissão da Diversidade 

Sexual e Direito Homoafetivo da OAB Santos, onde será feito um diagnóstico de cada 

situação pessoal de cada travesti/transexual, sendo que serão disponibilizados a essas 

meninas os documentos faltosos.  Quanto a elaboração de curriculuns, infelizmente a 

grande maioria das travestis/transexuais não possuem estudo completo nem 

qualificação, e esta CMDS junto a CDS e Direito Homoafetivo da OAB Santos, também 

estaremos buscando parcerias. Está programado para o  dia 21/01/2017 no Salão 



Autoestima das 13hs as 17hs, também em alusão ao Dia da Visibilidade Trans/Travesti a 

3ª edição “Trans Beauty Day”, um dia de beleza as travestis e transexuais, será 

oferecido também testagem de HIV/AIDS e Sifilis e a confecção do cartão SUS com 

nome social. . 5) Assuntos Gerais: Sra. Taiane informa que amanha dia 21/12/2016 será 

a formatura dos alunos do Salão Autoestima no Teatro Guarany em Santos, e estende o 

convite a toda Comissão Municipal de Diversidade Sexual, ela estará presente em 

homenagem a Travesti Sra. Kátia que estará se formando. Sra. Taiane expõe ainda o 

término de seu curso em Brasilia, onde o tema do TCC  foi Silicone Industrial, e 

completa dizendo que seu maior desafio, se por ventura colocar seu proejto em prática 

será conseguir juntar o máximo de meninas que trabalham na rua  para falar sobre o 

tema. Continuando ainda assuntos gerais, Sra. Taiane relembra o assunto sobre a carta 

de anuência que foi fornecida pela Comissão a Sra. Janaina Leslão, autora do livro 

Joana a princesa, com o compromisso de apresentar uma atividade no Dia da 

Visibilidade Trans/Travesti para o público em geral e com a distribuição dos livros 

gratuitamente, mas infelizmente o projeto da referida autora não foi contemplado  pelo 

PROAC. Taiane informa ainda que para VI Semana Municipal da Diversidade Sexual, 

terá verba de emenda parlamentar oferecida pelos Vereadores Sr. Banha e Sr. Marcelo 

Del Bosco, com isso nos dará mais liberdade de desvinculação da Secretaria de Defesa 

da Cidadania, mas ainda com apoio da Prefeitura de Santos. Sra. Taiane propõe que para 

o próximo evento seja estendido para uma semana e meia e as atividades no período da 

noite, devido o esvaziamento. Sra. Soraia (Repres. Titular SETUR) se manifesta 

dizendo que na sua opinião o esvaziamento não foi pelo período das atividades e sim 

pela falta de divulgação. Sr. Diogo (Repres. Suplente dos movimentos sociais), sugere 

que seja criada uma página no facebook para que na época possa ser divulgada todas as 

atividades e assim ir formando seguidores para multiplicar as informações. Sra. Taiane 

reforça que nas primeiras reuniões de 2017, será organizado os grupos de trabalho para 

melhor desempenho das atividades da Comissão. Sra. Taiane, expõe ainda em relação a 

parceria com o MISS que, no ano de 2016, as datas comemorativas LGBT foram 

somente apresentações de filmes e documentários e no final mesa redonda, sugere que 

para 2017 seja mudado a dinâmica e o formato dos eventos de acordo com o calendário 

de datas comemorativas LGBT, completa ainda que Sr. Diogo (Repres. Suplente dos 

movimentos sociais), apresentou uma proposta verbalmente de evento para 17/05/2017, 

Dia Nacional e Municipal de combate a LGBTfobia, evento este que faz parte do 

calendário oficial da Prefeitura de Santos, mas ainda será detalhado e discutido com o 

objetivo  de testar se a Comissão existe de fato ou de fachada. Sra. Taiane ressalta que 

foi encaminhado via email aos membros e colaboradores as datas das reuniões 

ordinárias e extraordinárias e também calendário dos eventos LGBT do ano 2017 e 

informa também que pode haver mudança de datas caso haja a necessidade. 6) 

Informes Gerais: Quanto aos demais eventos, Taiane novamente informa que serão 

discutidos novos formatos, e sugere que todos mandem ideias antecipadas. A parceria 

com o MISS Museu da Imagem e do Som de Santos (SECULT) no que diz respeito o 

projeto “diversidade in Cena” continuará e pede aos membros e colaboradores que 

compareçam. Sra. Soraia (Repres. Titular SETUR) sugere que tenha como atividade na 

próxima Semana da Diversidade Sexual, 1ª Caminhada Histórica  LGBT, no Centro 

Histórico de Santos. Sra. Taiane informa que São Vicente está retomando a parada 

LGBT, mas ainda acha difícil conseguirmos trazer para Santos. Sra. Maria Jose (Repres. 

Suplente de ONG), sugere que para esta atividade seja feito parceria com a secretaria de 

Cultura de Santos. Sr. Diogo (Repres. Suplente dos movimentos sociais), informa que 

possui um painel que iria para o lixo, e oferece a Comissão para as atividades e eventos 

que forem realizados com crianças. Sra. Taiane coloca em votação a sugestão das atas 



serem encaminhadas por email, para melhor agilidade nas reuniões e também como 

contribuição ao meio ambiente e a sustentabilidade, com isso estaremos contribuindo 

com a redução do consumo de papel. Todos concordam. Finalizando Sra. Taiane 

informa que a próxima reunião ordinária será no dia 18 de janeiro de 2017 neste mesmo 

local CRP, pois a Estação da Cidadania encontra-se em recesso, em fevereiro/2017 

retornaremos a Estação da Cidadania. Sra. Taiane 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 

 


