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Ata da 44ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Maio de 2019. 2 

 3 

No dia 15 de maio de 2019, quarta-feira, em segunda chamada às 19h00, na Estação da 4 

Cidadania, na Avenida Dona Ana Costa, nº 340-Santos/SP, teve início a 44ª Reunião 5 

Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a Coordenação da 6 

Sra.  Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1. Leitura, apreciação e aprovação das 7 

atas das Reuniões Ordinárias: mês de novembro/2018 e abril/2019. 2. 8 

Planejamento - 8ª Semana Municipal de Diversidade Sexual e 2ª Parada do 9 

Orgulho LGBT, a realizar nos dias 23 a 29 de setembro/2019. 3. Assuntos Gerais. 10 

4. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência da Dra. Andréa 11 

Incerpi (Membro Titular da OAB –  subseção de Santos); Dra. Kauanny C. Matias 12 

(Membro Suplente da OAB –  subseção de Santos); Sra. Mônica Marques de Paula 13 

(membro titular - ONG); Sr. Júnior Araujo Sousa (Membro Suplente Entretenimento); 14 

Sr. Flavio Balula (Vice Coordenador CMDS). 1. Leitura, apreciação e aprovação das 15 

atas das Reuniões Ordinárias: mês de novembro/2018 e abril/2019: Em seguida, a 16 

Sra. Taiane Miyake, coordenadora, informou que para aprovação da ata de novembro de 17 

2018 dependíamos de algumas informações de pessoas presentes àquela reunião, por 18 

escrito, que ainda não haviam sido enviadas e solicitou à Dra. Daisy Cristine Hette 19 

Eastwood (Membro Titular do IBDFam Núcleo Santos) a leitura da ata de abril, 20 

aprovada, na íntegra, por unanimidade, pelos membros presentes. O Sr. Junior 21 

Brassalotti pediu a palavra para requerer a juntada, à ata de novembro/2018, da Nota de 22 

Posicionamento do CONCULT – Conselho de Cultura local, sobre a 1ª Parada do 23 

Orgulho LGBT de Santos. Referida nota de posicionamento, em seu teor, além do 24 

posicionamento com referência ao evento do título, possui posicionamento da Concult 25 

com relação a outro evento realizado em maio/2018, denominado “Concha Queer”; traz 26 

nota de repúdio para a Sra. Taiane Miyake enquanto coordenadora desta CMDS e 27 

moção de repúdio para o Sr. Caio Paninghel, enquanto colaborador desta CMDS na 28 

realização da 1ª Parada. Referido documento será anexado, na íntegra, à ata da reunião 29 

de novembro/2018, sendo solicitado que, para isto, o Sr. Junior Brassalotti deverá 30 

encaminhar a via em “word” para a secretária ad hoc desta reunião. Após, a minuta será 31 

encaminhada para todos os integrantes desta CMDS, com direito de resposta para as 32 
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pessoas mencionadas na referida nota de posicionamento. O Sr. Daniel Lopes Ribeiro 33 

(Membro Titular – SECULT) pediu a palavra para interceder junto ao Sr. Junior 34 

Brassalotti que junte, inclusive, a prestação de contas financeira, relativa aos valores 35 

recebidos em nome da 1ª Parada do Orgulho LGBT de Santos, não apresentada até a 36 

presente data, nem na Concult nem nesta CMDS.. 2. Planejamento - 8ª Semana 37 

Municipal de Diversidade Sexual e 2ª Parada do Orgulho LGBT, a realizar nos 38 

dias 23 a 29 de setembro/2019: A Sra. Taiane Miyake, coordenadora, informou aos 39 

presentes que a cidade de Santos foi contemplada pelo PROGRAMA +ORGULHO 40 

LGBT 2018 do Governo do Estado de São Paulo, como apoio para a realização das 41 

atividades da II Parada LGBT de Santos. Receberemos um carro de som ou caminhão 42 

palco, adaptado com aparelhos de sonorização para apresentações artísticas e um DJ ou 43 

atração cultural, de preferência local. Para que isto se concretize estamos juntando a 44 

documentação exigida pelo edital, que deverá ser entregue até o próximo dia 31 de 45 

maio. A Sra. Coordenadora havia solicitado que os presentes apresentassem sugestões 46 

para o tema da II Parada do Orgulho LGBT de Santos e, dentre os temas discutidos, foi 47 

aprovado o seguinte: “50 ANOS DE STONEWALL: VIVER! AMAR! LUTAR!”. A 48 

Sra. Coordenadora informou aos presentes que esta comissão possui uma emenda 49 

parlamentar aprovada, da vereadora Telma de Souza, para utilização neste evento, no 50 

importe de R$.10.000,00 (dez mil reais) junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e 51 

uma emenda parlamentar de R$.5.000,00 (cinco mil reais) do vereador Sergio Santana, 52 

porém, esta última emenda não foi destinada especificamente para o nosso evento e o 53 

vereador está resolvendo esta destinação com a respectiva secretaria. Para as 54 

contratações do casting artístico será publicado um edital de chamamento para os 55 

artistas locais, com todos os detalhes necessários, incluindo a remessa por email de 56 

material artístico em vídeo de, no máximo 3 (três) minutos, junto com os dados e breve 57 

histórico do artista. As discussões e dúvidas quanto a este assunto foram as seguintes: 58 

Surgiram perguntas se os artistas seriam remunerados e a resposta foi positiva, porém, 59 

ainda não temos garantido os recursos necessários para isto, nem a definição dos valores 60 

da remuneração individual ou em grupo. Pretendemos publicar o edital quando tivermos 61 

a origem do recurso que garantirá os pagamentos. A informação é de que o recurso da 62 

emenda parlamentar seria destinado ao pagamento da locação de palco, som, luz, 63 

banheiros químicos e gradil (para bloqueio das ruas que dão acesso à Praça Mauá). Caso 64 

consigamos pagar os artistas com este recurso, já poderíamos publicá-lo. A Sra. Monica 65 
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Dornellas, Chefe de Seção de Apoio a Diversidade Sexual nos informará quais as regras 66 

para utilização da emenda parlamentar para podermos definir este assunto. De qualquer 67 

forma, precisamos conseguir recursos com a iniciativa privada para fazer face a todas as 68 

despesas provenientes de ambos os eventos. O Sr. Daniel (membro titular – SECULT) 69 

vai verificar junto à Secretaria de Cultura se é possível destinar algum recurso para a 70 

contratação dos artistas e/ou outras despesas necessárias. Também a preocupação dos 71 

integrantes da comissão com a confecção de crachás e pulseiras para a organização da 72 

Parada. Será publicado, inclusive, edital de convocação de todos os membros desta 73 

CMDS para que se habilitem e apresentem atividades para a 8ª Semana da Diversidade 74 

Sexual que acontecerá de 23 a 28/09/2019. Os presentes discutiram a possibilidade de 75 

concentração na realização das atividades da 8ª Semana no período noturno e no mesmo 76 

local durante toda a semana, exceto evento artístico que poderia ser deslocado para o 77 

MISS, Concha Acústica ou Sesc. O Sr. Daniel (membro titular – SECULT) vai nos 78 

trazer informações sobre a possibilidade de utilização de espaços municipais na referida 79 

semana. Foi indicado para a 8ª Semana da Diversidade a transmissão com roda de 80 

conversa do documentário/drama (longa) “Meu corpo é político” ref. o cotidiano de 81 

quatro militantes LGBT que vivem na periferia de São Paulo que, a partir da intimidade 82 

e do contexto social dos personagens, levanta questões contemporâneas sobre a 83 

população trans e suas disputas políticas. 3. Assuntos Gerais: A Sra. Coordenadora 84 

informou aos presentes quanto a posse da vereadora Claudia Alonso, em substituição do 85 

Vereador Sérgio Santana e que ela apresentará em sessão, os seguintes pedidos: 1) 86 

Criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual; 2) Inclusão da Parada do Orgulho 87 

LGBT na lei que cria e regulamenta a Semana da Diversidade Sexual de Santos; 3) 88 

parágrafo que garanta o uso do nome social post mortem. O Sr. Junior Brassalotti pediu 89 

a todos os integrantes da CMDS uma auto reflexão, vez que (palavras dele) “o mundo 90 

está caindo lá fora” e não vê pautas objetivas nas convocações para as reuniões desta 91 

CMDS levando, à sua visão, à baixa participação. 4. Informes Gerais: A Sra. 92 

Coordenadora pede a presença de todos nos seguintes eventos: Dia 17/05/2019, 19h00 93 

na Concha Acústica, a apresentação do Prof. Fernando Silveyra, da Unifesp, 94 

denominado “Amores Múltiplos”, em homenagem ao Dia Internacional e Municipal 95 

contra a homofobia; Dia 18/05/2019, na Livraria Realejo, tarde de autógrafos, as 18h00, 96 

lançamento do livro “Encontros” de Andréa Gerassi; Dia 20/05/2019 as 19h00 palestra 97 

na OAB Santos, com Dr. Paulo Iotti, com o tema “Criminalização da homotransfobia 98 
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como Racismo – O julgamento da ADO 26 e do MI 4733; por fim, no dia 17 de maio a 99 

Burgman dos canais 2, 4, 5 e 7, com apoio da OAB Santos, estará com a promoção de 100 

ação para a causa LGBT. Toda batata completa vendida terá R$ 1,00 revertido em prol 101 

da causa. A próxima reunião extraordinária foi agendada para o dia 29 de maio de 2019, 102 

as 18h30 em primeira convocação ou as 19h00 em segunda convocação, na sede do 103 

CRP, Rua Cesário Bastos nº 26, Santos/SP. A reunião foi encerrada com a presença dos 104 

integrantes que assinaram a lista anexo, tendo sido lavrada a presente ata a qual vai 105 

assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake e pela Secretária ad hoc Daisy 106 

Christine Hette Eastwood.  107 

 108 

Coordenadora: Taiane Miyake 109 

Secretária ad hoc: Daisy Christine Hette Eastwood 110 


