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Ata da 34ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 
CMDS – Santos/SP – Julho de 2018. 2 

 3 

No dia 18 de julho de 2018, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, 4 

na Estação da Cidadania, na Avenida Dona Ana Costa, nº340-Santos/SP, teve início a 34ª 5 

Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a 6 

Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1. Leitura, apreciação e 7 

aprovação das atas das reuniões: Ordinária, mês de junho/2018 e extraordinária, 8 

mês de julho/2018. 2. Nota de posicionamento a Lei nº3.397, de 09 de novembro de 9 

2017. Autor Vereador Antônio Carlos Banha Joaquim. Institui, no âmbito do 10 

sistema Municipal de Ensino, Proteção às Crianças de textos, imagens, vídeos e 11 

músicas pornográficas e dá outras providências.  3. VII Semana Municipal da 12 

Diversidade Sexual (de 24 a 29 de setembro) e 1ª Parada do Orgulho LGBT (30 de 13 

setembro) – Tema: “ACEITAR É UMA ESCOLHA SUA! RESPEITAR É DEVER 14 

DE TODOS!”. 4. Assuntos Gerais. 5. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, 15 

justificou-se a ausência da Sra. Zezé Muglia Rodrigues (Repres. Suplente ONG), Sr. 16 

Mauricio (Repres. Titular da UNIFESP) e Sra. Monica Marques (Repres. Titular ONG). 17 

Seguindo a pauta o Sr. Flavio Balula (Vice Coordenador CMDS) realizou a leitura da ata 18 

ordinária do mês de junho e a extraordinária do mês de julho, sendo ambas aprovadas 19 

pelos membros presentes. Em seguida foi lida a prévia da nota de posicionamento sobre 20 

a lei nº3.397, de 09 de novembro de 2017, sendo anotado as considerações sobre a mesma. 21 

Sr. Junior Brassalotti (colaborador) acrescentou que teve um filme de temática LGBT, 22 

que foi impedido de ser passado em virtude dessa lei do vereador Banha, pedindo ao Sr. 23 

Flavio Balula que acrescente um tópico sobre isso na nota de posicionamento, sendo 24 

anotado pelo Sr. Flávio. A Coordenadora Taiane Miyake informou que as atividades da 25 

VII Semana Municipal da Diversidade Sexual (de 24 a 29 de setembro) precisam ser 26 

entregues até sexta-feira (20 de julho de 2018), preenchidas no respectivo formulário de 27 

atividades a ser entregue pessoalmente para a Coordenadora ou enviado ao e-mail: 28 

cmds@santos.sp.gov.br/taianemiyake@gmail.com. Recordando que as atividades 29 

apresentadas na Semana Municipal de Diversidade Sexual são atividades propostas por 30 

membros desta Comissão, com apoio da Prefeitura Municipal de Santos. Sra Taiane fez 31 

um breve relato das atividades propostas até a presente data. Em relação a 1ª Parada do 32 

Orgulho LGBT (30 de setembro), o Sr. Caio Panighel (Colaborador e propositor do 33 
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projeto da 1ª Parada do Orgulho LGBT) propôs que no sábado a noite, poderia acontecer 34 

uma festa pré-Parada LGBT, que é tradição nas outras cidades. Até então ele já tinha 35 

conseguido uma casa noturna para realização da festa e iria disponibilizar 150 convites 36 

VIPs e o restante dos acessos seriam pagos e o valor da entrada dos convites pagos 37 

revertidos para a casa noturna. Sra. Taiane Miyake acrescentou que para que o evento 38 

pré-Parada LGBT conste no folder de divulgação da VII Semana Municipal da 39 

Diversidade Sexual ou da 1ª Parada do Orgulho LGBT, como uma pré-festa Parada 40 

LGBT, devido ao regulamento interno o evento precisaria ser totalmente gratuito. Diante 41 

disso, o evento, se assim o dono da casa noturna decidir pode acontecer, mas sem qualquer 42 

vínculo com a Comissão Municipal de Diversidade Sexual, de forma independente. Não 43 

necessitando assim da obrigação de fornecer algum subsídio para esta Comissão. Sobre 44 

ser pago a entrada (pré-festa), alguns colaboradores questionaram sobre isso, enfatizando 45 

a necessidade de ser totalmente livre o acesso. Sr. Caio Panighel (Colaborador) 46 

mencionou que existe uma regulamentação sobre o limite que a casa noturna suporta de 47 

pessoas e que a referida casa também tem que lucrar com o evento, pois há custos, 48 

encerrando o assunto. Assuntos Gerais: Sra. Naat Maat (colaboradora) questionou a Sra. 49 

Taiane Miyake sobre como ela faz o controle das travestis moradoras de rua em Santos, 50 

Sra. Taiane, justifica, que seu trabalho na prevenção é exclusivo com travestis e mulheres 51 

transexuais trabalhadoras do sexo, não tendo vínculo direto com pessoas em situação de 52 

rua, mas as conhecem por que ela é referência no trabalho de prevenção na cidade e é 53 

sempre procurada por essas pessoas.  Sr. Junior Brassalotti (Colaborador) questionou a 54 

composição dos grupos de trabalhos da reunião extraordinária, em virtude do 55 

chamamento do edital de abril em que mencionava, pauta 5. VII Semana Municipal da 56 

Diversidade Sexual (tema) e criação do grupo de Trabalho – GT – 1ª Parada do Orgulho 57 

LGBT/Santos e que ele (Junior Brassalotti, Júlio Mad e do Vinicius Silvino) se 58 

comprometeram em auxiliar na construção do evento, como consta na ata de número 31ª 59 

Reunião Ordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual – CMDS – Santos/SP 60 

– Abril de 2018. Sendo lida no mês subsequente e aprovada por todos os membros. 61 

Deixando claro que eles tinham se juntado após o mesmo e ido atrás de várias coisas, 62 

como por exemplo: parcerias e inclusive ter tido uma reunião com o Secretário Flavio 63 

Jordão (SEDS), onde o mesmo teria dito sobre disponibilizar verba para o evento. Sra. 64 

Taiane relatou que esteve um dia após esta reunião e que o Secretário nada havia dito 65 

nada sobre qualquer verba, ainda perguntou a Sra Erika (Repres. Titular SEDS), a mesma 66 
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também respondeu que desconhecia tal verba. Sr. Junior Brassalotti (Colaborador) 67 

comentou que criou um grupo de WhatsApp, onde colocou a Sra. Coordenadora no grupo 68 

e alegou que a mesma não tinha dado atenção. Sra. Taiane Miyake explicou que somente 69 

conversaria sobre assuntos da Parada ou da Semana da Diversidade por e-mail, a 70 

Comissão é institucional. Sr. Junior Brassalotti (colaborador) indagou que não tinha 71 

enviado e-mail, devido não ter nada oficial naquele momento e o uso do WhatsApp 72 

agilizaria o processo. Sra. Taiane explicou também que a Comissão está aberta ao 73 

recebimento de atividades propostas por Colaboradores para serem apresentadas na VII 74 

Semana Municipal de Diversidade Sexual, mas ressalta que se faz necessário que um 75 

membro da Comissão assuma tal atividade junto do colaborador (a), conforme edital 76 

nº001/2018. Sr. Junior Brassalotti diz ter se sentido excluído uma vez que aconteceu uma 77 

reunião extraordinária e ele não foi comunicado. Sra. Taiane explica que, embora a 78 

reunião naquele momento fosse somente para membros, titulares e suplentes, se tratava 79 

de uma pauta sobre inclusão e não de exclusão, já que propor grupos temáticos e afins, 80 

conforme regimento interno é para os membros. Ficando outras sugestões de 81 

colaboradores, sem vínculos institucionais a serem discutidas e inseridas a posteriori. 82 

Sobre o proponente do projeto da 1° Parada do Orgulho LGBT, Sr. Caio Panighel, 83 

comunicou aos presentes que participou do Encontro Brasileiro de Organizadores de 84 

Parada LGBT, que ocorreu em 25 de maio de 2018, em São Paulo, representando esta 85 

Comissão, uma vez que esta representatividade vem através de uma carta de apoio a 1ª 86 

Parada do Orgulho LGBT, expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, da 87 

Prefeitura de Santos. Sr. Junior Brassalotti e os demais colaboradores relatou passar as 88 

madrugadas procurando informações sobre artistas LGBTs da Baixada Santista e outros 89 

apontamentos. A Sra. Taiane explicou que toda e qualquer inciativa do GT 1ª Parada do 90 

Orgulho LGBT, passaria pelos membros, titulares e suplentes para aprovação, lembrando 91 

que a organização tanto da VII Semana quanto da 1ª Parada é da Comissão Municipal de 92 

Diversidade Sexual e o apoio da Prefeitura de Santos. Informes Gerais. Taiane informou 93 

que no mês de agosto acontecerá uma reunião extraordinária em 01 de agosto e outra em 94 

05 de setembro e ordinária em 15 de agosto e 19 de setembro. Demais informes ficaram 95 

para a reunião ordinária do mês de agosto, devido o fechamento da Estação da Cidadania, 96 

espaço usado para as reuniões. A reunião foi encerrada no horário de fechamento da 97 

estação da cidadania e com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo 98 
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sido lavrada a presente ata a qual vai assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake e 99 

pelo 2° Secretário Junior Sousa.  100 

 101 

Coordenadora: Taiane Miyake 102 

2º Secretário: Junior Sousa 103 


