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Ata da 37ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Outubro de 2018. 2 

 3 

No dia 17 de outubro 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 37ª Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob 6 

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

aprovação das atas das reuniões: Ordinária, mês de setembro de 2018 e 4ª 8 

extraordinária: 29 de agosto/2018.2. Avaliação da VII Semana Municipal da 9 

Diversidade Sexual (de 24 a 29 de setembro) e 1ª Parada do Orgulho LGBT (30 de 10 

setembro) – Tema: “ACEITAR É UMA ESCOLHA SUA! RESPEITAR É DEVER 11 

DE TODOS! ”. 3. Assuntos Gerais. 4. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, 12 

justificou-se a ausência da Sra. Marcia de Oliveira, Sr. Diogo Almeida, Sra. Mônica 13 

Marques. Posteriormente iniciou-se com uma roda de apresentação de todos os presentes. 14 

Em seguida, ocorreu a leitura das atas ordinária e extraordinária pelo Sr. Flavio Balula, 15 

sendo aprovadas por todos os membros presentes. A Sra. Taiane Miyake então passa a 16 

voz para a Sra. Mônica Dornellas, atual ocupante do cargo de Oficial de Administração, 17 

Nível G, do Quadro Permanente, para exercer a função gratificada, símbolo FG-3, de 18 

Chefe da Seção de Apoio a Diversidade Sexual, Departamento de Direitos Humanos e 19 

Cidadania/DEPACID, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/SEDS.  20 

Seguindo a pauta, a Sra. Soraia Bizarro (Representante Municipal de Turismo) comentou 21 

do seu ponto de vista como foi a VII Semana Municipal da Diversidade Sexual e a 1ª 22 

Parada do Orgulho LGBT, iniciando comentando sobre a ausência dos membros desta 23 

CMDS durante todas as atividades, em seguida, que a discussão da mesa de sexta-feira 24 

deveria ser repetida. Em relação a 1ª Parada em específico, comentou que ninguém 25 

esperava tanto público, cerca de 2 mil pessoas, inclusive realizou a leitura do e-mail da 26 

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), sobre o potencial de risco e da ausência de 27 

segurança ao redor do bonde turístico, durante o percurso na Parada, notificando à 28 

Comissão organizadora que no próximo evento se não tiver no mínimo 6 até 8 de 29 

seguranças ao redor, além do controle de entrada e saída do bonde, a CET não irá permitir 30 

mais a utilização do mesmo. Sra. Soraia Bizarro acrescentou que desconhecia tais normas 31 

e que também não tinha sido informada pela CET sobre tais exigências antes e durante a 32 

concessão do bonde, somente após a devolução e por e-mail. Sra. Daisy comenta da 33 
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necessidade da próxima Parada da contratação de cordeiros para os trios elétricos e para 34 

o bonde. Sra. Soraia argumenta que durante a Semana da Diversidade foram retiradas as 35 

propostas de cada mesa de discussão e que em breve seriam formalizadas em documento. 36 

Já em relação a Parada teve muita briga de “egocentrismo”, além de outros problemas, 37 

tais como falta de pessoal para ajudar na montagem do evento, problemas na divulgação 38 

que não teve e da constante troca do percurso. Sra. Taiane Miyake comenta dos problemas 39 

que tiveram com acessibilidade para pessoas com deficiências durante a Parada, comenta 40 

que teve que pedir aos funcionários do Trio Elétrico para colocar em cima do trio uma 41 

componente do Mães pela Diversidade, uma vez que as ruas não eram adequadas para o 42 

manuseio da cadeira de rodas e que teve problemas com uma apresentação que ocorreria 43 

às 21h, sendo que este horário era o término do evento, mesmo assim, uma artista tinha 44 

sido convocada a tocar nesse horário, que infelizmente não pode tocar, pedindo assim, 45 

desculpas em nome da Comissão e criticando os responsáveis do grupo de trabalho, a 46 

saber o Sr.Junior Brassalotti (Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Santos) e 47 

o Sr. Rafael Ruano de C. Tavares que foram os responsáveis sobre o cronograma/horários 48 

das atividades e não estava mais presente no local por ter apresentação do espetáculo 49 

teatral Zona. Sra. Daisy Cristine Hette Eastwood (Suplente OAB – Subseção Santos) 50 

comenta que esteve presente em uma reunião do grupo de trabalho da Parada e disse que 51 

era uma reunião de egos e que em devido momento, pegou suas coisas e se retirou, 52 

finalizando da dificuldade de acontecer um diálogo, entre os egos inflados, 53 

principalmente com o Sr. Junior Brassalotti. Em seguida, Sra. Taiane Miyake informa 54 

que não foram só esses atritos que ocorreram, tais como o chamamento para devolutiva 55 

da avaliação da Parada no Conselho Municipal de Cultura, em vez de ocorrer na Comissão 56 

Municipal da Diversidade Sexual, responsável pela organização do evento, dos problemas 57 

com o Logomarca no cartaz de divulgação, do nome do “Orgulho” LGBT ignorado, do 58 

nome da prefeitura também ignorado, entre outros. Sra. Taiane também informa da 59 

necessidade da prestação de contas do Sr. Junior Brassalotti referente ao dinheiro cedido 60 

pelo SESC-Santos e pela Cabify transportes, além do Tiki Bar, na qual ficou sabendo 61 

durante a Parada desse patrocínio ao Sr. Junior Brassalotti. Sra. Taiane Miyake durante o 62 

evento teve que desmentir em público a fake news que a Drag  Silvetty Montilla estava 63 

se apresentando cobrando um cachê de 10 mil reais e custeado pela Comissão Municipal 64 

de Diversidade Sexual, fato inverídico, já que não houve chamamento público pedindo 65 

recursos financeiros, a verdade é que a Drag Silvetty cobrou o valor de R$ 500,00 pagos 66 
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pela Eastwood Contabilidade Eirelle Epp, tendo recibo para comprovar tal pagamento. 67 

Sr. Davi (Representante da Secretaria Municipal de Cultura), comentou que o Sr. Junior 68 

Brassalotti somente representa o Conselho Municipal de Cultura - CONCULT, apenas, 69 

já que ele não é servidor público, sugerindo assim nos próximos eventos contatar o setor 70 

de eventos da Secretaria de Cultura, Sra. taiane, reitera que há todo momento esteve junta 71 

da SECULT, Sr. Douglas e Sra. Conceição, que foram as pessoas designadas pelo Sr. 72 

Wellington a estar a frente da Parada representando a SECULT. Sra. Soraia comentou 73 

que o pessoal contratado pelo Sr. Junior Brassalotti até o presente momento ainda não 74 

tinha recebido o pagamento, inclusive ocorreram problemas, do tipo, a moça que fez as 75 

camisetas da Parada, do pagamento por TED, ter sido devolvido ao remetente, além de 76 

outros problemas no dia como crachás, pulseiras, essas foram cedidas pela SECULT e 77 

não confeccionadas por parte do Sr. Junior Brassalotti como ele havia se comprometido 78 

com GT. Sra. Erika Fahl Ribeiro (Representante Titular da SEDS) comentou que na Casa 79 

do Trem Bélico (Equipamento da PMS), que estava sendo utilizada como camarim para 80 

os artistas e as Drags, notou a Sra. Natalia Mattos - Naat Matt, cantora Hip Hop, da cidade 81 

de Guarujá/SP, dentro do recinto, enrolando um cigarro para consumo. A Sra. Érika 82 

adverte Natt Matt sobre a proibição de consumo de quaisquer tipo de cigarros, cigarrilhas, 83 

charutos e afins em local público e, ainda, fechado, segundo legislação específica 84 

estadual, e pede sua imediata saída do local. Não pode afirmar tratar-se de entorpecente, 85 

vez que não haveria como periciar". Sra. Monica Marques (Repres. Titular de ONG) 86 

comenta da necessidade de encurtar a Semana da Diversidade, que assim potencializaria 87 

a participação dos membros, além de ser menos desgastante para quem trabalhou para a 88 

Semana e na Parada. Sra. Flavia Bianco (Colaboradora) fez um dossiê sobre os principais 89 

fatos que precisam ser melhorados para a próxima parada, desde a organização, 90 

compreendendo:  a definição prévia e reserva do local, definição das atividades desde a 91 

pré/produção e pós-produção, descrição da mão-de-obra e infraestrutura para o evento, 92 

além da delegação e distribuição de tarefas, chamamento público para artistas, 93 

ambulantes e expositores, programação oficial com um mês de antecedência, organização 94 

de flyers e cartazes para os ônibus e melhorar a divulgação da programação. Sobre esse 95 

tópico melhorar o processo da montagem da grade, já que durante a parada ocorreram 96 

alterações e aconteceu um grande conflito de informações. Sendo assim, necessário uma 97 

reunião com os artistas convocados no fechamento da programação, além da definição de 98 

responsável pelo line-up em cada palco, na casa do trem bélico, melhorar o acesso ao 99 
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camarim, igual identificado pelo Erica ocorreram problemas internos, além de maior 100 

controle dos lanches adquiridos por crachás e pulseiras. E por último em relação aos 101 

carros, melhorar o controle o acesso por listagem, além da identificação por crachá e 102 

pulseira e melhorar a segurança durante o percurso, finaliza a Sra. Flavia Bianco. Sra. 103 

Soraia acrescenta que também são necessárias orientações para os homenageados e maior 104 

controle no uso do microfone e por quem estiver com o mesmo, devido os atritos com a 105 

Sra. Renata Carvalho, sugeriu assim, que no próximo evento um controle mais rígido no 106 

uso do microfone, tempo máximo e leves dicas de etiqueta aos homenageados. Assuntos 107 

Gerais: As alunas da UNIFESP – Santos pediram a colaboração da Comissão Municipal 108 

de Diversidade Sexual de Santos para uma entrevista sobre alguns assuntos referentes à 109 

atuação da Comissão, ficando assim, a ser agendado com as alunas Fernanda e Beatriz o 110 

dia e horário. Sra. Taiane Miyake informa a todos que até o momento não recebeu a 111 

devolutiva dos cargos de titulares e suplentes da Universidade Católica de Santos 112 

(UNISANTOS) e do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). A Sra. Cristina 113 

Soares (Representante da Secretária Municipal de Saúde) e psicóloga do Ambulatório de 114 

Saúde Integral para Travestis e Transexuais comentou que estava esperando o Dr. Érico 115 

do Ambulatório de saúde integral para Travestis e Transexuais no Guilherme Álvaro para 116 

comentar do Termo de cooperação, entre a OAB, a Prefeitura de Santos e o Ambulatório, 117 

inclusive pediu uma cópia do documento para a Dra. Rosangela Novaes, assim já 118 

conseguiria a assinatura do Dr. Érico. Sra. Daisy sugeriu que a Sra. Taiane Miyake se 119 

sente com o Sr. Junior Brassalotti para conversarem sobre as desavenças que tiveram 120 

durante a construção da Parada, Sra. Taiane reitera falando que não irá declinar desta 121 

conversa, em virtude que nem nas reuniões ordinárias o mesmo tem ido, nem nessa 122 

mesma reunião de avaliação da Parada o mesmo não compareceu, finaliza dizendo que 123 

sua conversa a partir da data desta reunião, será somente sobre a CMDS e CONCULT, 124 

nada mais além disso. Informes Gerais. Para a 1ª Parada do Orgulho LGBT de Santos, 125 

foi destinado pela Vereadora Telma de Souza a emenda parlamentar R$ 5,000,00 reais 126 

para custear o aluguel dos banheiros químicos e outros R$ 5,000,00 para o aluguel dos 127 

trios elétricos, sendo que este empenho foi feito pela Secretaria de Cultura. Durante a 128 

Parada também foram distribuídos 200 kits de prevenção (preservativo, gel, lixa de unha, 129 

folder informativo PrEP), além da realização de orientações com a participação de 130 

voluntários, que ajudaram na distribuição. A Sra. Augusta (Representante da Estação da 131 

Cidadania) informou que 1 vez ao mês acontece o boteco cultural, que será  realizado na 132 
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próxima semana, no dia 26 de outubro, com entrada franca músicas de protesto às 19h. 133 

No dia 08 de novembro às 19h, no auditório da OAB Santos, promovida pela Comissão 134 

de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Subseção Santos acontecerá a palestra 135 

“Atualidades do Registro Civil: Paternidade responsável, Paternidade Socioafetiva, 136 

Mudança de nome e sexo pelos transexuais e outros temas”, informada pela Dra. 137 

Rosangela Novaes. Foi sugerido e votado a mudança do dia da reunião de dezembro de 138 

12 para 19, sendo aprovado por todos, devido à ausência da Coordenadora que ficará um 139 

período ausente em dezembro, em virtude do treinamento pela ImPrEP FIOCRUZ. A 140 

reunião foi encerrada no horário de fechamento da Estação da Cidadania e com a presença 141 

dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a presente ata a qual vai 142 

assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake e pelo 2° Secretário Junior Araújo 143 

Sousa.  144 

 145 

 146 

Coordenadora: Taiane Miyake 147 

2º Secretário: Junior Sousa 148 


