
Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual de Santos – 

CMDS – Santos/SP – Agosto de 2018. 

No dia 29 de agosto de 2018, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, no 1 

Sindicato dos Contabilistas de Santos, na Rua Silva Jardim, nº 445, Santos/SP, teve início a 4ª 2 

Reunião Extraordinária da Comissão Municipal da Diversidade Sexual, sob a Coordenação da 3 

Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1. VII Semana Municipal da Diversidade Sexual (24 4 

a 29 de setembro) e 1ª Parada do Orgulho LGBT (30 de setembro) – TEMA: “Aceitar é uma 5 

escolha sua! Respeitar é dever de todos!”. 2. Assuntos Gerais. 3. Informes Gerais. Abertos os 6 

trabalhos, foi iniciado o item 1 da pauta.  A Sra. Taiane informa que a Secretaria de Cultura 7 

disponibilizou 10 faixas para divulgação da Parada, cabendo a nós decidirmos os locais. Após 8 

várias sugestões, ficaram definidos os seguintes locais: Praça Mauá, Praça das Bandeiras, Praça 9 

José Bonifácio, Praça dos Andradas, em frente ao Ferry Boat, na entrada de Santos pela 10 

Anchieta, No monumento dos Tambores na divisa de Santos com São Vicente, na confluência 11 

da Av. Jovino de Melo com a Av. Nossa Senhora de Fátima, Praça Jerônimo La Terza, na av. da 12 

Praia na divisa entre Santos e São Vicente. A Sra. Daisy sugere que encaminhemos o “release” 13 

de divulgação da Parada a todos os órgãos de imprensa para maior visibilidade. Também foi 14 

apresentada uma proposta de retratação, tendo em vista o pedido do Sr. Junior Brassaloti, que 15 

foi aprovada por todos os membros presentes. Sendo assim será encaminhada aos membros 16 

que receberam mensagem anterior e ao Sr. Junior Brassaloti, inclusive. Foi colocado em 17 

discussão pela Sra. Taiane, a qual compareceu na reunião da Secretaria de Turismo e com 18 

hotéis da região, que, novamente, a questão do horário foi ressaltada pelo Sr. Júnior que seria 19 

das 10:00 às 00:00h, contrariando o horário aprovado em Comissão. A Sra. Taiane ressalta que 20 

o horário aprovado pela Comissão é das 12:00h às 21:00h e que, portanto, será responsável 21 

apenas sobre esse horário. Sobre as homenagens, a Sra. Daisy sugeriu que as mesmas 22 

poderiam ser durante os eventos da Semana, a fim de se adequar ao mesmo modo como é 23 

feito em São Paulo. Vários membros gostaram dessa ideia e então ficou definido que 24 

ocorreriam no dia de Abertura da Semana. A Sra. Mônica quis fazer uma ressalva sobre a 25 

quantidade de homenageados, pois entende que não há necessidade de muitos. Foi feita uma 26 

votação e a maioria aprovou a quantidade de homenageados. Em relação à arte gráfica 27 

proposta para divulgação da Parada, foi discutida a possibilidade de exprimir a ideia de 28 

“exportar respeito” de uma outra forma. A reunião foi encerrada com a presença dos 29 

integrantes que assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a presente ata, a qual vai assinada 30 

pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake, e pelo Vice Coordenador e redator da ata, Sr. Flávio 31 

Balula Junior. 32 
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