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Ata da 35ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 
CMDS – Santos/SP – Agosto de 2018. 2 

 3 

No dia 15 de agosto 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 35ª 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 julho de 2018 e extraordinária, 8 

mês de agosto/2018.2. Votação da definição do horário de início e fim das atividades 9 

da 1° Parada do Orgulho LGBT. 3. VII Semana Municipal da Diversidade Sexual 10 

(de 24 a 29 de setembro) e 1ª Parada do Orgulho LGBT (30 de setembro) – Tema: 11 

“ACEITAR É UMA ESCOLHA SUA! RESPEITAR É DEVER DE TODOS! ”. 4. 12 

Assuntos Gerais. 5. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência da 13 

Sra. Erika Fahl Ribeiro (Representante Titular da SEDS) e Sra. Carmen (Repres. Titular 14 

SEDUC). Posteriormente iniciou-se com uma roda de apresentação de todos os presentes. 15 

Em seguida, a Coordenadora Taiane Miyake informou que devido problemas técnicos no 16 

switch do servidor da Prefeitura de Santos, o e-mail com as atas de julho e agosto não 17 

chegou até a SEDS e que ela estava vindo do centro de Santos para reunião, não 18 

conseguindo ir em sua casa buscar as respectivas atas. Assim, as respectivas leituras e 19 

aprovação ficarão para a próxima reunião ordinária de setembro. 2. Votação da definição 20 

do horário de início e fim das atividades da 1° Parada do Orgulho LGBT. Em relação ao 21 

horário de início e término da 1° Parada do Orgulho LGBT foram indicadas 3 propostas, 22 

sendo: início das atividades às 10h e término às 00h. Sendo recusadas pelos membros, 23 

titulares e suplentes presentes em sua totalidade. Segunda proposta: início às 12h e 24 

término às 21h. Recebendo 8 votos a favor. Terceira proposta: início às 10h e término às 25 

21h. recebendo 3 votos a favor. Ficando assim, decidido o horário definido pela segunda 26 

proposta, início às 12h e término as 21h. A Sra. Taiane Miyake informou que está 27 

ocorrendo todas as quintas-feiras, intercalando o período da tarde na Secretaria de 28 

Turismo (SETUR) e no noturno (Estação da Cidadania), as reuniões do Grupo de 29 

Trabalho (GT) da 1ª Parada. A Coordenadora Taiane Miyake trouxe o informe que o Sr. 30 

Junior Brassalotti (Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Santos) em uma das 31 

reuniões do GT, comentou que fez uma Parceria com o SESC Santos e que o mesmo irá 32 

pagar o cachê dos artistas escolhidos conforme o acordo tratado entre ambos (Sr. Junior 33 
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Brassalotti e SESC Santos), também comentou que os demais artistas apresentados pelo 34 

Sr. Caio Panighel, o mesmo que fosse atrás de um aporte financeiro para o pagamento 35 

dos seus artistas. Os artistas que foram chamados pelo Sr. Caio Panighel e Sr. Roberto 36 

(proponentes do projeto da 1ª Parada de Orgulho LGBT) estão sendo convidados 37 

gratuitamente, a Sra. Taiane Miyake e o seu Vice Sr. Flavio Balula entendem que se vai 38 

haver um cachê solidário para alguns, que se tenha para todos. Diante disso, faz-se 39 

necessário esclarecer em ATA que a Comissão Municipal de Diversidade Sexual de 40 

Santos – CMDS, vinculada administrativamente a Secretaria de Desenvolvimento Social 41 

(SEDS) da prefeitura de Santos está isenta de quaisquer responsabilidades em relação a 42 

contratação e pagamento de artistas para a 1° Parada do Orgulho LGBT. Assim, qualquer 43 

eventual transtorno administrativo e financeiro sob vinculo da parceria SESC Santos e o 44 

Sr. Junior Brassalotti, se alguns desses artistas se sentirem prejudicados, devem se dirigir 45 

ao mesmo para eventuais cobranças. Acrescenta ainda, que esta Comissão também não 46 

pode receber nenhuma quantia em espécie como patrocínio, para haver tal recebimento 47 

em espécie, seria necessário abrir um chamamento público e isso não aconteceu. Caso 48 

alguma empresa queira contribuir com a 1ª Parada, a mesma deve contribuir com 49 

materiais e/ou equipamentos, pois como já foi explicado, não temos outros meios legais 50 

para recebimento em espécie que não seja o chamamento público. Em seguida foram 51 

votados nomes de pessoas a serem homenageadas no dia da !ª Parada: Madrinha, 52 

padrinho, personalidade do ano, embaixadora nacional e regional. Depois de muitas 53 

sugestões dos presentes, ficou definido como Madrinha da 1ª Parada de Orgulho LGBT 54 

de Santos, a Sra. Taiane Miyake, por todo trabalho que vem realizando a frente da 55 

Comissão Municipal de Diversidade Sexual, e todo trabalho com relevância as políticas 56 

públicas LGBT no município de Santos. O padrinho, o Sr. Davi Marques, critério: 57 

representatividade no meio artístico LGBT na região e também o percursor dos concursos 58 

Miss Gay, na cidade de Santos. Sra. Naat Maat sugestionou o nome do Punk Clô para 59 

padrinho, mas foi comentado que ele estaria sendo homenageado padrinho na Parada 60 

LGBT de Praia Grande, com isso acabou concordando com o nome do Davi. 61 

Personalidade do ano: Cris Lorca (Quiosque da Cris em São Vicente), critério: resistência, 62 

luta e perseverança na luta por um espaço LGBT e por acolhimento, desde a época que a 63 

sigla ainda era GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes). Embaixadora Nacional: Renata 64 

Carvalho, critério: resistência e por representar todas as travestis e transexuais atrizes e 65 

atores deste Brasil. Embaixadora Regional: Tila Rios. Neste momento a Sra. Naat Maat, 66 
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questionou querendo entender a relevância da pessoa Tila Rios a essa homenagem, e foi 67 

explicado o critério: pelo símbolo da resistência, força e acolhimento de pessoas 68 

transexuais e travestis que são colocadas na rua por seus familiares na baixada santista, 69 

ela é também a 1ª Travesti Presidente de uma escola de samba “Águia Vicentina” e a 1ª 70 

travesti a estar candidata a vereadora na cidade de São Vicente. Sr. Caio Panighel, 71 

também fez a defesa que quando ele estava a frente da ONG AVE, ela era a referência 72 

das travestis e transexuais na questão da prevenção. Comentou-se também de se 73 

homenagear Greta Star, artista da noite LGBT, com atuação em São Paulo. No ano de 74 

2013, foi confeccionada uma placa em homenagem a ela, na II Edição da Semana 75 

Municipal de Diversidade Sexual, mas ela não veio no Teatro Municipal de Santos, 76 

receber, Sra. Taiane irá ver no gabinete SEDS, onde se encontra esta placa, se ela ainda 77 

existe. Caso ele não exista mais, será abortado tal homenagem. Assuntos Gerais: Sra. 78 

Daisy, comentou que página de Eventos da 1ª Parada do Orgulho LGBT, estava sendo 79 

acrescentado após a sigla LGBT o “+”, e explicou a todos os presentes que seguimos 80 

orientação da última Conferência Nacional LGBT. Sra. Naat Maat, interviu dizendo que 81 

aquele “+” refere-se a outras orientações e identidades. Sra. Taiane explicou aos 82 

presentes, que é sabido que existem outras orientações e identidades socialmente falando, 83 

mas politicamente, ainda é LGBT até a próxima Conferência nacional LGBT que 84 

acontece em 2019. Sra. Daniella Stazack comentou sobre o e-mail enviado no dia 09 de 85 

agosto de 2018, convocando todos os membros, titulares e suplentes para uma reunião 86 

extraordinária, este e-mail que era estritamente para membros, titulares e suplentes 87 

chegou ao conhecimento do Sr Junior Brassaloti, ressaltando a falta de ética por parte de 88 

algum dos membros daquela Comissão, acrescentou dizendo ser grave tal conduta e que 89 

isso não pode acontecer novamente. Informes Gerais. Sra. Taiane informou que no dia 90 

05 de setembro de 2018 está agendado uma reunião extraordinária na Estação da 91 

Cidadania, mesmo horário padrão das reuniões ordinárias. A reunião foi encerrada no 92 

horário de fechamento da Estação da Cidadania e com a presença dos integrantes que 93 

assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a presente ata a qual vai assinada pela 94 

Coordenadora, Sra. Taiane Miyake e pelo 2° Secretário Junior Araújo Sousa. 95 
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Coordenadora: Taiane Miyake 97 

2º Secretário: Junior Sousa 98 


