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Ata da 45ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Junho de 2019. 2 

 3 

No dia 18 de junho de 2019, terça-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, 4 

na Estação da Cidadania, na Avenida Dona Ana Costa, nº340-Santos/SP, teve início a 45ª 5 

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

Coordenação da Dra. Daisy Cristine Hette Eastwood (Membro Titular IBFAM), com a 7 

seguinte pauta: 1. Leitura, apreciação e aprovação das atas das reuniões ordinárias: 8 

mês de novembro/2018 e maio/2019. 2. 8ª Semana Municipal de Diversidade Sexual 9 

e 2ª Parada do Orgulho LGBT, à realizar nos dias 23 a 29 de setembro/2019. Tema: 10 

“50 anos de STONEWALL: VIVER! AMAR! LUTAR!”; 3.Assuntos Gerais. 4. 11 

Informes Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência do Sr. Flavio Balula 12 

(Membro Titular SEGES). Em seguida, a Dra. Daisy Cristine Hette Eastwood (Membro 13 

Titular IBDFAM) informou que estaria temporariamente realizando a suplência da 14 

Coordenadora Taiane Miyake, em virtude que a mesma iria se atrasar para a reunião, 15 

devido que a mesma, às segundas, terças e quintas-feiras, dá aula no Projeto Tamtam, por 16 

isso não chegaria a tempo da segunda chamada. Seguindo a pauta, a Dra. Daisy Cristine 17 

(Membro Titular IBDFAM) argumentou que até o presente momento não tinha recebido 18 

a documentação a ser encaminhada pelo Sr. Junior Brassalotti (Presidente CONCULT), 19 

referente a ata de novembro/2018. Sendo decidido dar prosseguimento a mesma na 20 

próxima reunião ordinária desta CMDS. Posteriormente, a ata do mês maio de 2019 foi 21 

lida pelo 2° Secretário Junior Araújo Sousa, sendo aprovada por todos os membros 22 

presentes e anotadas as devidas correções.  Em relação a 8ª Semana Municipal de 23 

Diversidade Sexual, a Dra. Daisy Cristine (Membro Titular IBDFAM) informou que está 24 

em tratativa com o SESC – Santos para que a VIII Semana da Diversidade seja realizada 25 

nas dependências do mesmo, informações fornecidas pelo Sr. Thomas – Gerente adjunto. 26 

Também, informou a todos os presentes na reunião ordinária, que o SESC - Santos dedica 27 

uma atividade mensal para o tema de diversidade.  Sra. Soraia Bizarro (Membro Titular 28 

Turismo) comentou que esteve em uma capacitação para o trem turístico com o foco no 29 

público LGBT e explanou sobre a possibilidade da ampliação dessa atividade para o 30 

SESC, Santos Convention & Visitors Bureau e Secretaria Municipal de Turismo, 31 

principalmente no setor hoteleiro, já que em breve ocorrerá a Parada. Retornando a 32 

discussão das atividades da Semana da Diversidade foram apresentadas, ainda 33 
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verbalmente, as seguintes propostas: a) Exposição da história de todas as Paradas do 34 

Orgulho LGBT de São Paulo, pelo Museu da Diversidade de São Paulo, comentado pela 35 

Sra. Soraia Bizarro (Membro Titular Turismo); b) Gaymada; c) Jogo de futebol de Drags 36 

e/ou desfile de Drags, sugerido pelo Sr. Diego Medina (Colaborador); c) Rodas de 37 

conversas ou apresentações formais de projetos desenvolvidos pela Universidade Federal 38 

de São Paulo (UNIFESP - Santos), comentado pelo professor Dr. Mauricio Lourenção 39 

Garcia (Membro Titular UNIFESP); d) Uma atividade de defesa e capacitações para 40 

mulheres transexuais, travestis e homens trans, sugerido pelo Sr. Octaciano O. Neto 41 

(Colaborador); e) Tema sobre adoção LGBT, mencionado pela OAB – Santos, na pessoa 42 

da Sra Andreia Incerpi (Membro Titular OAB); f) Um curta metragem da Raquel 43 

Pellegrine, sugerido pela Sra. Daniella Stazack (Membro Titular CRP) e outras atividades 44 

que estejam presentes Psicólogos(as). A Sra. Mônica Dornellas, Chefe da Seção de Apoio 45 

a Diversidade Sexual disse que o Edital de Regulamentação para participação na VIII 46 

Semana da Diversidade Sexual de Santos/SP – foi publicado no Diário Oficial de Santos 47 

no dia da reunião ordinária (18 de junho de 2019), com prazo de inscrições até dia 28 de 48 

junho de 2019, que provavelmente será prorrogado por mais alguns dias, acrescentou.  49 

Sobre a 2ª Parada do Orgulho LGBT, à realizar no dia 29 de setembro/2019. Tema: “50 50 

anos de STONEWALL: VIVER! AMAR! LUTAR!”, a Sra. Mônica Dornellas informou 51 

que foi pedido a confecção de 6 faixas individuais para os locais: Canal 3 – Boqueirão, 52 

Praça da Independência, Praça Mauá, Entrada de Santos, Radio Clube (Krill) na Rua: Ver. 53 

Álvaro Guimarães e Catraia – Mercado Municipal, 200 cartazes e 500 folders. Sra. Daisy 54 

(Membro Titular IBDFAM) argumentou da necessidade de mudança da logo dos folders, 55 

além de uma nova imagem para a Parada deste ano. Sra. Soraia Bizarro (Membro Titular 56 

Turismo) informou que está em contato uma designer gráfica e apresentará a arte na 57 

próxima reunião; a Sra. Flavia Bianco (colaboradora) ficou de confeccionar uma nova 58 

versão também. Para o dia da Parada o Davi Lopes Ribeiro (Membro Titular Cultura) 59 

menciona da necessidade de credenciamento da Imprensa e que a Secretaria de 60 

Comunicação (SECOM) deve ter algum protocolo de como fazê-lo adequadamente. Dra. 61 

Daisy (Membro Titular IBDFAM) comentou da necessidade que os membros da 62 

comissão usem uma camiseta escrita “Organização”; da necessidade de edital de 63 

convocação para voluntários, contratação de cordeiros, além da aquisição da metragem 64 

necessária de corda. Comentou, também, da necessidade de que ocorram reuniões 65 

itinerantes de nossa comissão pelo município. Sra. Flavia Bianco (Colaboradora) 66 
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comentou da necessidade de distribuição de lanches para os bombeiros, policial militar e 67 

para o pessoal da ambulância. Dra. Daisy (Membro Titular IBDFAM) comenta que 68 

encaminhará para a Sra. Mônica Dornellas (chefe de seção de apoio a diversidade), 69 

orçamentos referentes a contratação de gradil, tenda, ornamentação e outros. Nisso, a 70 

Coordenadora Taiane Miyake chega, pedindo desculpas pelo atraso, em seguida a Dra. 71 

Daisy (Membro Titular IBDFAM) informa todos os pontos discutidos até o momento da 72 

reunião ordinária. Diante disso, a Sra. Taiane Miyake retorna brevemente em cada ponto 73 

discutido até então, realizando uma revisão adicional, validando todas as informações, 74 

sem prejuízo das demais atividades e informes. Assuntos Gerais. A Sra. Taiane Miyake 75 

(Coordenadora) informou da parceria com o Burgman na distribuição de lanches para os 76 

artistas que se apresentarão na Parada. Informes Gerais: Sr. Octaciano O. Neto 77 

(Colaborador) informou que no dia 22 de junho de 2019 será realizado uma oficina de 78 

defesa pessoal para o público LGBT no Coletivo TransSol, na Rua Rocha Pombo, 94, 79 

Bairro Liberdade – São Paulo. A Coordenadora informa que ocorrerá duas reuniões 80 

extraordinárias no mês de julho, sendo no dia 05 de julho no Conselho Regional de 81 

Serviço Social (CRESS), endereço: Rua Carvalho de Mendonça, nº 247/Conj.93, Vila 82 

Belmiro, Santos/SP e a outra já agendada para o dia 31 de julho na Estação da Cidadania, 83 

enquanto que a reunião ordinária permanece no dia 17/07, no respectivo local informado, 84 

conforme consta no calendário anual desta Comissão Municipal. A reunião foi encerrada 85 

com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexo, tendo sido lavrada a presente 86 

ata a qual vai assinada pela Dra. Daisy Christine Hette Eastwood e pelo 2° Secretário 87 

Junior Araújo Sousa. 88 

 89 

Membro Titular IBDFAM: Daisy Christine Hette Eastwood 90 

2ª Secretário: Junior Araújo Sousa 91 


