
Ata da 16ª  Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – CMDS 

– Santos/SP – Ano 2017 

 

Aos dezoito dias do mês de Janeiro de dois mil e dezessete, 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 16ª Reunião Geral 

Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. 

Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1) Aprovação das atas das Reuniões 

Ordinárias de outubro/novembro/dezembro de 2016; 2) Aprovação das atas das 

Reuniões Extraordinárias de outubro/novembro de 2016; 3) Aprovação do 

Calendário anual das Reuniões Ordinárias, Extraordinárias e de eventos 

LGBTI/2017; 4) Ações sobre o Dia da Visibilidade Trans/Travesti – 29/01/2017; 5) 

Avaliação sobre a V Semana Municipal da Diversidade Sexual – 28/11 a 

03/12/2016; 6) Informes Gerais; Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se 

a ausência da Sra. Zezé Muglia ( Repres. Suplente ONG).  1) Aprovação das atas das 

Reuniões Ordinárias de outubro/novembro/dezembro de 2016; 2) Aprovação das 

atas das Reuniões Extraordinárias de outubro/novembro de 2016; Havia sido 

discutido e ficou registrado em ata que as mesmas seriam enviadas a todos via e-mail. 

Todas as alterações também seriam sugeridas pela mesma via. Foi lida pelo Sr. Flávio 

Balula (Repres. Titular SEGES) a Ata da Reunião Ordinária de vinte de Dezembro de 

dois mil e dezesseis, referente ao Mês de Dezembro, tendo sido aprovada por todos os 

presentes. A Sra. Taiane perguntou se haveria necessidade de enviar ata de 

dezembro/2016, sendo que a Sra Daniella Stazack (Repres. Titular CRP) respondeu 

afirmativamente pois a mesma serviria para justificar a cessão do CRP – Conselho 

RegionaL de Psicologia. Por fim, restou definido que a ata será enviada para todos, bem 

como os calendários de reuniões e o de eventos LGBT.  3) Aprovação do Calendário 

anual das Reuniões Ordinárias, Extraordinárias e de eventos LGBT/2017; 

Aprovados sem qualquer restrição. 4) Ações sobre o Dia da Visibilidade 

Trans/Travesti – 29/01/2017; O evento do dia 21/01/2017 foi adiado, para março ou 

abril em virtude das transexuais e travestis estarem viajando nesta época. Teremos dois 

eventos: o primeiro na Vila Criativa, no dia 30/01, quando será apresentado o 

documentário “As cores das ruas”, a Sra. Silvia (Repres. Suplente SECID) encaminhou 

um ofício para a secretaria da assistência Social, na intenção de convidá-los a estarem 

participando deste evento com os usuários atendidos nos equipamentos da SEAS  e 

aguardam o retorno. Presença confirmada do Sr. Felippe Francisco, diretor do 

documentário, o transporte para buscá-lo já está confirmado. No dia 31/01, acontece o 

SP TRANSVISÃO, com a mesa “Mercado de Trabalho para travestis e transexuais”, 

acontecerá no Miss e foi sugerido o nome do Sr Ivan que  trará a experiência do Projeto 

SP da Escola de Teatro. 5) Avaliação sobre a V Semana Municipal da Diversidade 

Sexual – 28/11 a 03/12/2016; Sra Monica Marques (Repres. Titular de ONG) entende 

que não basta as universidades cederem os espaços, deve estimular os alunos para que 

assistam as atividades. O evento é para esclarecimento e por isso é levado para as 

escolas. Devemos conversar com os professores e dependendo da palestra direcioná-la 

para o público certo. A Sra. Taiane entende que a época não é propícia, precisamos 

mudar a data da Semana da Diversidade, trazê-la para meados de setembro. Propõe a 

coordenadora aumentar para duas semanas, somente à noite, mas a proposta é rejeitada. 

Sugere, então, fazer oficinas nos período da manhã e tarde, para os servidores e 

palestras, mesas redondas, debates para o público à noite. Sra. Soraia (Repres. Titular 

SETUR) sugere o mês de setembro, terceira semana, de 18 a 24, por conta da 



caminhada histórica LGBT, que a mesma já está planejamento. Dra. Rosangela Novaes 

(Repres. Titular OAB) argumenta que os membros desta Comissão deveriam prestigiar 

os eventos. Sra Taiane informa que já temos 2 emendas parlamentares para a próxima 

semana da diversidade. A primeira para comprar material de trabalho (Notebook, 

retroprojetor e Datashow)e a segunda para todo evento de 2017. Sra Alessandra 

(Colaboradora) ficou responsável por divulgar no youtube, assim que os temas forem 

sendo trazidos  já começa a mobilização para o chamamento. Dia 28/11 – segunda feira, 

abertura na OAB, demorou em começar por conta do exagero do coral. Dia 29/11, terça-

feira, “Conversando sobre Saúde”, período da tarde, a resposta foi ótima. O coordenador 

do Centro da Juventude Zona Noroeste pediu à Sra. Taiane que levasse mais eventos 

assim para a Zona Noroeste, haja vista que é muito frequentada pela juventude LGBT. 

A palestra foi repetida no período noturno, e esta foi um fiasco. Dia 30/11 – quarta-

feira, Evento da Secretaria de Turismo. Aconteceu no Museu Pelé. Lá trabalha uma 

Transexual de nome Sarita, que chamou a atenção por conta do seu comportamento. Ela 

começou a trabalhar montada e acabou por definir o seu espaço; Ainda na noite de 

30/11 – Quarta feira, aconteceu o Evento coordenado pelo CRP Sra. Daniella fez uma 

avaliação do evento. Levantou que as duas palestrantes não combinaram o que iam falar 

e todos sentiram as impropriedades. Sra Taiane observou que a palestrante Beth estava 

meio perdida. Sra. Daniella disse que foi encomendada uma coisa e apresentaram outra. 

Enfim, entende que é melhor que o evento aconteça dentro de alguma faculdade. Dia 

01/12, quinta feira, à tarde, nas dependências da UNIFESP aconteceu o evento 

“Contação de Histórias”. A palestra foi muito boa, mesmo pela mesma estar por 

ocupação a adesão foi ótima, estava proposto de ter crianças neste atividade para 

participarem da contação de historias, mas por conta da ocupação, as mesmas não 

estiveram presentes. A coordenadora já solicitou à professora Cristiane (Repres. Titular 

UNIFESP) que indique um membro para ocupar o seu lugar, haja vista  que está de 

partida para fora do país, onde vai estudar; Dia 02/12, Sexta-feira, Palestra da Dra 

Heloisa Alves no Palácio da Polícia. O evento foi produtivo, pois a Guarda Municipal 

levou os problemas que estão acontecendo nos banheiros públicos. Extraiu-se desta 

atividade que a CMDS tem que fazer um trabalho para o público dos banheiros. A 

Polícia Civil não compareceu em razão de ter contato com o tema na ACADEPOL SP. 

Lá tem capacitação sobre o tema. À noite, no MISS, exibiu-se a entrevista com  

“Homem Trans João W. Nery”, apresentado pelos Youtubers Cavalos-Marinho  e  

“Homossexualidade é encontrada em 1500 espécies, mas homofobia apenas em uma. 

Qual parece a mais natural? Documentário apresentado pelos alunos da ETEC – 

Aristóteles Ferreira. A avaliação dos dois documentários foram positivas. Dia 03/12, 

Sábado, encerramento da V Semana Municipal da Diversidade Sexual, com o Cabaret 

Drag Show. A coordenadora não teve a palavra franqueada porque não entrou logo que 

abriu pois ficou esperando os retardatários. 6) Informes: Sr. Diogo Almeida (Repres. 

Suplente Mov. Sociais) informou sobre Projeto Pró-comunidade. 12 micro bolsas de R$ 

1.500,00. Lançamento no dia 19/01, 18h30, na Estação Cidadania. Sra. Daniella  

Stazack (Repres. Titular CRP) informou que a filha iniciou um projeto “Desencana 

Youtubers” onde discutirão preconceitos. A Sra Taiane informou que no dia 19/01 

começa as inserções para o time do emprego, é necessário apresentar RG, CPF e 

Comprovante de residência, será na Vila Criativa Mercado e direcionado para pessoas 

desempregadas ou em busca do primeiro emprego. 7) Assuntos Gerais: A CMDS 

renovará com o MISS o projeto “Diversidade In Cena”? O MISS está interessado. Ficou 

definida a data sugerida por Sra Renata (Repres. Suplente Mov. Sociais), na primeira 

sexta feira de fevereiro. No dia 03/02, será exibido o filme Garota Dinamarquesa, em 

seguida a psicóloga e membro desta CMDS Sra. Renata Werson mediará uma mesa 



redonda. Será feito um teste. Diogo Almeida (Repres. Suplente Mov. Sociais) fará uma 

página no facebook desta CMDS para divulgação. Sra Monica Marques(Repres. Titular 

de ONG)  sugeriu que as atividades fossem divulgadas nas escolas no período noturno. 

Os professores levariam seus alunos. Sra. Monica se incumbiu de, em março, procurar 

as escolas para divulgar para os alunos de faixa etária superior a 16 anos. Sra Taiane 

informou que, até o momento tivemos quatro exibições de filmes, quem tiver sugestões 

por favor faça-as, mas tem que ser filme de qualidade. A Coordenadora deixou uma 

reflexão: “QUAL COMISSÃO QUEREMOS PARA 2017?” O Secretário adjunto da 

SECID, mostrou-se entusiasmado com esta CMDS, conforme informou Sra Silvia 

Valério (Repres. Suplente SECID). A Estação da Cidadania a partir deste ano cobrará 

R$ 50,00 por reunião em seu espaço, porém Sra Taiane disse já ter encaminhado a 

SECID o email com este informativo e em breve dará um retorno de onde será as 

próximas reuniões. Dia 31/01 Sra. Silvia (Repres. Suplente SECID) deixa a CMDS e a 

Chefia da Seção de apoio à diversidade sexual, vai para a Câmara Municipal, Gabinete 

do Vereador Banha. 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 


