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Ata da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 
CMDS – Santos/SP – Setembro de 2018. 2 

 3 

No dia 05 de setembro de 2018, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 4 

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

início a 5ª Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a 6 

Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1. Assuntos pertinentes a 7 

VII Semana Municipal de Diversidade Sexual (24 a 29 de setembro) e 1ª Parada do 8 

Orgulho LGBT (30 de setembro) – Tema: “Aceitar é uma escolha sua! Respeitar é 9 

dever de todos!” 2. Assuntos Gerais. 3. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, 10 

justificou-se a ausência da Sra. Maria Cristina Arruda Soares (Membro Titular Secretaria 11 

Municipal de Saúde), Sra. Daisy Cristine Hette Eastwood (Membro Suplente OAB –  12 

subseção de Santos), Sra. Erika Fahl Ribeiro (Representante Titular da SEDS), Flavio 13 

Balula (Vice- Coordenador) e da Dra. Rosangela da Silveira Toledo Novaes (Membro 14 

Titular OAB –  subseção de Santos). Posteriormente iniciou-se com uma roda de 15 

apresentação de todos os presentes. Seguindo a pauta, a Coordenadora Taiane Miyake 16 

informou que todos os ofícios tanto da Semana da Diversidade, como também da Parada 17 

a ela solicitados estão sendo encaminhados. Informou a Psicóloga Danny Stazack que em 18 

relação aos transportes para os palestrantes solicitado em sua ficha de atividades, somente 19 

estão sendo deferidos pedidos para a cidade de São Paulo e litoral sul. Cidades próximas 20 

de Santos, não haverá disponibilidade, nem o traslado para os artistas do espetáculo 21 

“Zona”, inclusive comentou que não conseguiu nem para ela própria, pois estará em  22 

todos os eventos da Semana da Diversidade, e terá que fazer uso de ônibus, porém, numa 23 

segunda tentativa, solicitou o nome completo, telefone, endereço completo, RG e CPF 24 

para tentar novamente a solicitação de transporte das pessoas convidadas para as 25 

atividades do dia 29 de setembro, mas não garantiu. Sra. Daniella Stazack acrescentou 26 

que o evento do CRP no dia 29 de setembro, na AGEM, o próprio Conselho Regional de 27 

Psicologia – CRP irá fazer a logo de divulgação. Em relação a 1ª Parada do Orgulho 28 

LGBT (30 de setembro), por não ter participado da última reunião do GT, dia 29 de 29 

agosto, a Coordenadora Executiva perguntou sobre o andamento do GT no citado dia 30 

acima, com a Sra. Daniella Stazack e com a Sra. Flávia Bianco (Colaboradora). Sra. 31 

Daniella Stazack informou a Comissão Municipal de Diversidade Sexual que a logo 32 

inicial da Parada tinha sido rejeitada, devido estar muito complexo, precisando de uns 33 
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ajustes e limpeza na arte inicial. Sra. Flavia Bianco informou que no próximo encontro 34 

do GT irá sentar junto do Sr. Junior Brassalotti para definir algumas coisas, por exemplo 35 

os horários das atividades, das entradas dos shows, montar um roteiro com horários 36 

definidos. Inclusive acrescentou que estava confeccionando uma planilha da programação 37 

com começo, meio e fim de cada atividade para auxiliar durante a Parada. Sra. Flavia 38 

Bianco disse aos membros que foram definidos 10 locais para a colocação de faixas de 39 

divulgação da Parada, sendo: 1 – Avenida Martins Fontes (entrada de Santos), 2 – Entrada 40 

do Ferry Boat (Ponta da Praia), 3 – Divisa Santos – São Vicente, 4 – Praça José Bonifácio, 41 

entre as avenidas Senador Feijó e São Francisco e ruas Amador Bueno e Rua Braz Cubas. 42 

5 – Praça dos Andradas – Centro de Santos, 6 – Paróquia Santa Margarida Maria na 43 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 7 – Praça das Bandeiras na Avenida Presidente 44 

Wilson – Gonzaga, 8 – Alameda Prefeito José Gomes – Morro da cachoeira, 9 – Entrada 45 

da Catraia de Santos – Praça Iguatemi Martins e 10 – Tambores. Foi sugestionado a 46 

Coordenadora caso fosse possível também providenciar faixas para outros endereços 47 

sendo: a Praça Mauá – Em frente da Prefeitura de Santos, Avenida Francisco Glicério e 48 

na Estação da Cidadania. Sra. Taiane Miyake trouxe o informe que a contabilidade da 49 

Sra. Daisy Cristine Hette Eastwood, DW Assessoria Contábil, estará patrocinando o show 50 

da artista Silvetty Montilla para estar se apresentando na Parada do Orgulho LGBT, cachê 51 

no valor de R$500,00 (Quinhentos reais), apresentação de meia hora no trio. Sra Taiane 52 

comunicou aos presentes, que o Sr. Junior Brassaloti havia dito em reunião do GT 53 

construção da Parada que o aporte financeiro que iria receber do Sesc Santos, no valor de 54 

R$10.000,00 (dez mil reais) seria apenas para o pagamento dos artistas convidados dele, 55 

os demais artistas, os cachês seriam por conta do Sr. Caio Panighel e desta Comissão. O 56 

aporte financeiro de R$5.000,00 mil reais destinado pela Cabify empresa de transportes, 57 

será para material de divulgação, camisetas e o que mais for preciso. Sra. Taiane disse 58 

também que havia terminado a programação de todas as atividades da Semana da 59 

Diversidade, mas em virtude de algumas desistências por parte de alguns palestrantes, 60 

teve de reorganizar alguns horários e em breve estaria encaminhando a todos. 61 

Independente disso fez um esboço geral do cronograma da Semana, mas acrescentou que 62 

não lembrava com todos os detalhes, segue em anexa esta ata a grade de atividades da 63 

VII Semana Municipal de Diversidade Sexual. Assuntos Gerais: A Sra. Soraia Bizarro 64 

(Titular da Secretaria Municipal de Turismo – SETUR) solicitou um ofício para a 65 

Coordenadora Taiane Miyake para encaminhar a SETUR para sua participação na 66 
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Semana e dispensa das atividades na Secretaria Municipal de Turismo. Informes Gerais: 67 

Sra. Marcia de Oliveira (Titular da Diretoria de Ensino) informou a todos do seu 68 

desligamento como membro na Comissão Municipal de Diversidade Sexual, em virtude 69 

que arrumou um emprego, sendo no mesmo horário das reuniões. Agradeceu a todos pelo 70 

tempo que esteve na Comissão e o que ela puder fazer para ajudar como colaboradora, só 71 

entrar em contato. A reunião foi encerrada com a presença dos integrantes que assinaram 72 

a lista anexa, tendo sido lavrada a presente ata a qual vai assinada pela Coordenadora, 73 

Sra. Taiane Miyake e pelo 2° Secretário Junior Sousa. 74 

 75 

Coordenadora: Taiane Miyake 76 

2º Secretário: Junior Sousa 77 


