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Ata da 41ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Fevereiro de 2019. 2 

 3 

No dia 20 de fevereiro de 2019, 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 41ª Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, 6 

sob a Vice Coordenação do Sr. Flavio Balula, com a seguinte pauta: 1. Leitura, 7 

apreciação e aprovação das atas das reuniões ordinárias: mês de novembro e dezembro 8 

de 2018, além da ata de janeiro de 2019. 2. Dia da Visibilidade Transexual e Travesti – 9 

Dia 29 de janeiro de 2019 – construção dos eventos. 3.Assuntos Gerais. 4. Informes 10 

Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência da Maria José Muglia Rodrigues, 11 

Erika Fahl Ribeiro (Representante Titular da SEDS). Posteriormente iniciou-se com 12 

uma roda de apresentação de todos os presentes. Em seguida, ocorreu a leitura da ata 13 

ordinária de dezembro pelo Vice Coordenador Flavio Balula, sendo aprovada por todos. 14 

As atas de novembro e janeiro ficaram a ser discutidas na próxima reunião ordinária. 15 

Seguindo, a pauta, o Sr. Flavio Balula justificou a ausência da Coordenadora Taiane 16 

Miyake, devido os trabalhos autônomos para o carnaval de 2019 e comentou que está 17 

sendo analisado pelo departamento jurídico da Prefeitura Municipal de Santos, o 18 

assunto da prestação de contas, após essa respectiva análise será possível, que a 19 

Comissão tenha algum posicionamento formal sobre o mesmo. Dra. Daisy Cristine 20 

Hette Eastwood (Suplente OAB –  subseção de Santos) comentou que na audiência 21 

pública com a Vereadora Telma de Souza, a mesma destinou o valor de R$ 10,000,00 22 

por ementa parlamentar para a Comissão Municipal da Diversidade para a realização da 23 

próxima Parada LGBT de Santos. Sra. Márcia de Oliveira argumentou que a prestação 24 

de contas é de conduta moral e ética. Sobre o Dia da Visibilidade Transexual e Travesti 25 

– Dia 29 de janeiro de 2019, o evento foi proposto pela Danny Stazack (Titular do 26 

Conselho de Psicologia – Baixada Santista), que seria uma roda de conversa e 27 

lançamento de um livro, sendo aprovado por todos os presentes, a iniciativa. Essa 28 

proposta foi explanada pelo Sr. Flavio Balula e Danny Stazack ao chegar na reunião 29 

detalhou que o núcleo de Sexualidade e Gênero em que faz parte no CRP – São Paulo 30 

sempre realizada diversos eventos e lhe foi concedido a autorização para um evento em 31 

Santos, em sua percepção seria uma roda de conversa com pessoas trans da Baixada 32 

Santista, além do lançamento do livro da Katia Denis, com data ainda a definir, sendo 33 
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ainda não realizado em fevereiro, devido ao carnaval. Sr. Mauricio (Titular da 34 

UNIFESP) ficou de verificar a disponibilidade do local para a realização do Evento da 35 

Danny. Karoline Santana Tavares comentou que em Salvador ocorria a emissão de 36 

certificados que serviam para chamar o público aos eventos do grupo de pesquisa que 37 

fazia parte na Universidade Federal da Bahia, além de que estaria em Santos até junho 38 

de 2019 e também faz parte do grupo de Mães do Arco-íris, desmembramento dos Mães 39 

pelas Diversidades em Salvador. Assuntos Gerais. A Sra. Mônica Dornellas, Chefe da 40 

Seção de Apoio a Diversidade Sexual, Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, 41 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informou sobre a nomeação do Sr. 42 

Ronaldo Vizine Santiago para o cargo de chefe de Departamento de Direitos Humanos e 43 

Cidadania, publicado no Diário Oficial de Santos em 20 de fevereiro de 2019, na página 44 

3. Flavia Bianco (Colaboradora) comentou que recentemente esteve na escola de sua 45 

filha para almoçar com a mesma, já que possui esse direito, garantido pelo Juiz. Nisso, 46 

entrou em contato com a Diretora da Escola pessoalmente e até conversou sobre 47 

diversidade escolar com a Diretora, que não a impediu de sair com sua filha ao almoço.  48 

No dia 07 de fevereiro ficou esperando sua filha na escola, mas a mesma não saiu, 49 

somente os outros alunos. Em seguida pediu informações e foi encaminhada até a 50 

Diretoria da escola, que inclusive estava sua ex esposa presente, que tinha sido 51 

comunicada pela Diretora sobre sua presença e eventual saída com a filha. Após, uma 52 

discussão, entre ambos (Flavia Bianco, Diretora e a ex esposa). A Flavia Bianco se 53 

dirigiu até a Delegacia da Mulher de Santos na rua. Dr. Assis Corrêa, 50 - Gonzaga, 54 

Santos – SP. Sendo orientada inicialmente de preencher um formulário com todos os 55 

dados pessoais, do ocorrido, tipificação do crime e outros. Após o devido 56 

preenchimento foi até a autoridade policial presente, nisso a escrevente chamada “Rose” 57 

argumentou que o preenchido não era um crime, rasgando o papel e não dando 58 

andamento ao procedimento. Questionou se a Delegada Fernanda Sousa estava presente 59 

e a mesma não estava. Dra. Daisy Cristine Hette Eastwood (Suplente OAB –  subseção 60 

de Santos) argumentou que quem tem esse poder de aceitar ou não a denúncia é a 61 

Delegada e não a escrevente. Nisso, a Flavia Bianco pediu a Comissão Municipal da 62 

Diversidade para a verificação dos fatos, já que gostaria do andamento desse boletim de 63 

ocorrência. Daisy complementa falando que a Flavia deseja no caso um desagravo para 64 

a Dra. Fernanda em virtude do ocorrido, por meio de uma retratação e reparação formal. 65 

Daisy também comentou da necessidade do agendamento de mais reuniões 66 



3 

 

extraordinárias para a construção da semana da diversidade e para a Parada LGBT de 67 

Santos. Mônica Marques (Repres. Titular de ONG) explicou para a Carolina Ok Hur o 68 

andamento da retificação de nome e o andamento do Ambulatório de Saúde Integral 69 

para Travestis e Transexuais no Hospital Guilherme Álvaro. A reunião foi encerrada 70 

com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexo, tendo sido lavrada a 71 

presente ata a qual vai assinada pelo Vice Coordenador, Sr. Flavio Balula e pelo 2° 72 

Secretário Junior Araújo Sousa. 73 


