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Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Julho de 2019. 2 

 3 

No dia 05 de julho de 2019, sexta-feira, em segunda chamada às 19h00, na sede do 4 

Conselho Regional de Assistência Social, na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, nº 247, 5 

conj. 93, Vila Belmiro-Santos/SP, teve início a 2ª Reunião Geral Extraordinária da 6 

Comissão Municipal de Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, 7 

com a seguinte pauta: 1. Assuntos pertinentes à 8ª Semana da Diversidade Sexual (23 8 

a 28 de setembro) e 2ª Parada do Orgulho LGBT (29 de setembro) – Tema: “50 anos 9 

de Stonewall: Amar! Viver! Lutar!” 2. Assuntos Gerais. 3. Informes Gerais. Abertos 10 

os trabalhos, justificou-se a ausência dos seguintes membros: Sr. Junior A. Sousa, Dra 11 

Andrea Incerpi, Prof. Maurício L. Garcia e Prof. Cristiane Gonçalves. 1. Assuntos 12 

pertinentes à 8ª Semana da Diversidade Sexual (23 a 28 de setembro) e 2ª Parada do 13 

Orgulho LGBT (29 de setembro) – Tema: “50 anos de Stonewall: Amar! Viver! 14 

Lutar!”: A Sra. Taiane Miyake, Coordenadora, deu a palavra aos membros que 15 

participaram da reunião com o SESC no dia anterior, que informaram aos presentes sobre 16 

a receptividade do Sesc com o tema e com a aproximação com nossa comissão; que eles 17 

possuem atividades mensais relacionadas à diversidade sexual; a Sra. Ligia e o Sr. 18 

Thomas (gerente adjunto) participaram da reunião e os seguintes temas foram pautados 19 

para viabilizar a grade: a) Saúde mental, políticas públicas LGBT, falta de referência nos 20 

cursos de psicologia, empregabilidade, indicando nomes como Ariadne Ribeiro e Paloma; 21 

Acolhimento, roda de conversa com As Mães pela Diversidade, Pais Afetivos, 22 

Eternamente Soul, Casa 1, Casa Florescer, Filme: Meu corpo é político: Legítima 23 

diferença, seguido de roda de conversa com Paola, Cler e Thomas; Youtubers, roda de 24 

conversa, citado os nomes dos Cavalos Marinhos e Canal das Bee; Intersexo, roda de 25 

conversa, citado os nomes de Carlos Henrique Oliveira e a mãe de Amiel; Programa de 26 

valorização social, ateliê aberto de costura (Diego). Ficaram de avaliar os locais 27 

disponíveis no Sesc no período de realização da VIII Semana e a próxima reunião foi 28 

agendada para dia 10/07 às 16h00. Na sequência, a Sra. Taiane apresentou a todos o 29 

Victor, representante da Dois Pontos Filmes e quem elaborou o curta para a 1ª Parada do 30 

Orgulho LGBT de Santos, além de estar como editor da página e do Instagram da Parada. 31 

Com a palavra, ele se mostrou bastante interessado em realizar o marketing para a 2ª 32 

Parada, incluindo a nossa logomarca do evento. Os presentes discutiram o tema e, com 33 

base no tema da Semana e Parada (50 anos de Stonewall: Viver! Amar! Lutar!” nossas 34 
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mídias deverão enfatizar a luta, sobrevivência, existência e empoderamento da população 35 

LGBT. Também a possibilidade de utilizar a música “divino maravilhoso” de Gal Costa, 36 

regravada pela cantona Iza. Apresentará orçamento até a próxima quarta-feira, dia 10/07, 37 

que inclua a arte + pilulas + arte gráfica + facebook + instagram, para que a Monica 38 

(Chefe de seção de apoio a diversidade) avalie a possibilidade de pagamento através das 39 

emendas parlamentares disponíveis. Por fim, a Sra. Taiane informou aos presentes  que   40 

as  seguintes  atividades  foram  entregues  à  CMDS,  visando compor  a  grade  de  41 

atividades  da  VIII  Semana  da  Diversidade:  a)  Adoção Homoafetiva: roda de conversa 42 

com profissionais multidisciplinares que atuem com o tema, sob a responsabilidade dos 43 

membros integrantes da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Santos; 44 

b) Orientação jurídica: diversidade e direitos, realizando a atividade atrelada a realização 45 

de outra atividade com concentração de público, como, por exemplo, a Gaymada ou a 46 

roda de conversa da OAB Santos, sob a responsabilidade dos membros integrantes do 47 

IBDFam Santos; c) Juventude: relações na escola e enfrentamento da LGBTfobia, oficina 48 

sob a responsabilidade dos membros integrantes   representantes   da   UNIFESP;   d) O  49 

sexo   e   o risco:  estratégias biopolíticas  para  patologização  da  homossexualidade  50 

masculina  combinada com a apresentação do livro “Barebacking sex: a roleta russa da 51 

AIDS?” Editora Multifoco, Rio de Janeiro, sob a responsabilidade dos integrantes do 52 

CRESS Santos; e) Exposição fotográfica “Com muito Orgulho” de titularidade do Museu 53 

da Diversidade Sexual de São Paulo, que mostra a força do movimento LGBT de São 54 

Paulo, com imagens registradas em vários lugares do mundo, com o apoio da Interpride, 55 

cuja atividade é de responsabilidade dos integrantes representantes da Secretaria de 56 

Turismo de Santos; f) Painel sobre visibilidade trans, com exposição e roda de conversa, 57 

com participação de 3 convidados que fazem parte deste universo, trazendo experiências, 58 

vivências e avanços conquistados. As atividades seguintes dependem de ser adotadas por 59 

integrantes desta CMDS: g) Saúde sexual e reprodutiva: Interesse de quem?, palestra a 60 

ser proferida por Taís Costa Bento, psicóloga clínica e mestre em saúde coletiva com 61 

enfoque em saúde da mulher negra - atividade que pode ser combinada com a atividade 62 

do CRESS ou do CRP, por exemplo; h) Oficina de Segurança e Defesa Pessoal, 63 

apresentada por Octaciano de Oliveira Neto, diretor suplente do Sinthoress, a ser realizada 64 

no sábado, dia 28/09; i) Acolhimento: roda de conversa com representantes das ONGs 65 

Mães pela Diversidade, Pais Afetivos, Eternamente Sou, Casa 1 e Casa Florescer, 66 

responsabilidade da Dra. Daisy Eastwood, membro efetivo IBDFam, Santos; j) Programa 67 

de valorização social, ateliê aberto de costura, sob a responsabilidade de nosso 68 
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colaborador Diego Medina. As seguintes atividades serão solicitadas ao Sesc Santos: l) 69 

Gaymada; m) Filme: Meu corpo é político: Legítima diferença, seguido de roda de 70 

conversa, citado os nomes de Paola, Cler e Thomas para participarem da roda de 71 

conversa; n) Youtubers, roda de conversa: “Resistência na era cibernética”, citado 72 

os nomes dos Cavalos Marinhos, Canal das Bee, Diva Depressão, Lorelay Fox, 73 

Maicon Santini e  Yaakutsu (Sapatur). 2. Assuntos Gerais: Atendimento DDM 74 

Santos: Em razão de matéria veiculada no facebook e reclamação anterior de 75 

colaboradora desta comissão, a comissão conversará com a Dra. Fernanda, delegada da 76 

DDM Santos, visando a sensibilização das policiais civis que lá atendem, sobre o péssimo 77 

atendimento da população de travestis e transexuais, inclusive pela omissão do nome 78 

social em BOs. 3. Informes Gerais: A Sra. Coordenadora informa que a próxima reunião 79 

será ordinária, agendada para o dia 17 de julho de 2019, as 18h30 em primeira convocação 80 

ou as 19h00 em segunda convocação, na Estação da Cidadania, Av Ana Costa, nº340, 81 

Santos/SP. A reunião foi encerrada com a presença dos integrantes que assinaram a lista 82 

anexa, tendo sido lavrada a presente ata a qual vai assinada pela Coordenadora, Sra. 83 

Taiane Miyake e pela Secretária ad hoc Daisy Christine Hette Eastwood. Santos, 05 de 84 

julho de 2019.  85 

 86 

Coordenadora: Taiane Miyake 87 

Membro Titular IBDFAM: Daisy Christine Hette Eastwood 88 


