
Ata da 52º Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual- 1 

CMDS- Santos/SP- Janeiro de 2010 2 

 3 

No dia 15 de janeiro de 2020, quarta-feira, em segunda chamada, às 19h00, na 4 

Estação da Cidadania, situada na Avenida Dona Ana Costa, nº 340, Campo Grande, 5 

Santos/SP, teve início a 52º Reunião Ordinária da Comissão Municipal de 6 

Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte 7 

pauta: 1. Leitura, apreciação e aprovação da ata da Reunião Ordinária: mês de 8 

dezembro/2019. 2. Dia da Visibilidade Transexual e Travesti – Dia 29 de janeiro 9 

de 2020 – Construção do Evento. 3. Assuntos Gerais. 4. Informes Gerais. 10 

Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência dos seguintes membros: Sra. Soraia 11 

Bizarro, Sr. Júnior Souza, Sra. Natalie Lassalvia, Professora Terezinha de Fátima 12 

Rodrigues, Sra. Mônica Dornellas. 1. Leitura, apreciação e aprovação da ata da 13 

Reunião Ordinária: mês de dezembro/2019. Ata aprovada, contudo, ainda serão 14 

feitos alguns ajustes. 2. Dia da Visibilidade Transexual e Travesti – Dia 29 de 15 

janeiro de 2020 – Construção do Evento. A Sra. Coordenadora informou que a 16 

Comissão Municipal de Diversidade Sexual de Santos, em parceria com a Comissão 17 

de Direito Homoafetivo e Gênero do IBDFAM de Santos/SP, farão o evento sobre 18 

"Novas oportunidades de Trabalho para Transexuais e Travestis". Foi comunicado 19 

que a atividade proposta contará com roda de conversa após a exibição do filme 20 

"Lembro mais dos Corvos". No mais, a referida ação contará com a participação da 21 

Dra. Márcia Rocha (idealizadora da Transempregos), da Sra. Taiane Miyake 22 

(Coordenadora desta Comissão) e de Kátia Deniz (Escritora, que, inclusive, fará a 23 

venda do seu Livro: "Sedução, Amor e Ódio" nesta ocasião). O evento acontecerá 24 

no dia da Visibilidade Trans, 29/01/2020, às 19h00, na Sala 01 do SESC Santos (Av. 25 

Conselheiro Ribas, 136, Aparecida, Santos/SP). 3. Assuntos Gerais. A Sra. 26 

Coordenadora informou aos presentes que o projeto ‘Clan(Trans)Destina’ foi 27 

aprovado no Concurso de Apoio a Projetos Culturais Independentes do Município de 28 

Santos, sendo, portanto, contemplado com a verba do Fundo de Assistência à 29 

Cultura (7º FACULT) . Esclareceu que se trata de uma intervenção artística em 30 

praças e ruas da cidade, a partir de 06 (seis) orelhões estrategicamente instalados, 31 

contendo em seu interior entrevistas e informações sobre o alto índice de mortes 32 

que transexuais e travestis sofrem no Brasil, país que mais mata transexuais no 33 

mundo. A Sra. Coordenadora comunicou que as entrevistas constantes nos orelhões 34 



foram concedidas por pessoas em situação de rua ou que estão em abrigos. 35 

Informou, ainda, que do dia 27 de janeiro a 10 de fevereiro, a instalação será na 36 

Praça dos Andradas, no Centro; a partir do dia 11/02 até o dia 29/02 será na Praça 37 

das Bandeiras, Gonzaga; do dia 1/03 ao dia 15/03 ficará na Praça da Paz Universal, 38 

na Zona Noroeste. Ademais, a Sra. Coordenadora solicitou que no dia do evento em 39 

parceria com a Comissão de Direito Homoafetivo e de Gênero do IBDFAM- Santos 40 

fosse passado um pequeno teaser sobre o referido Projeto. A Sra. Talita 41 

comprometeu-se a conversar com a presidente da referida Comissão, Sra. Márcia 42 

Leila, sobre o teaser e, posteriormente, comunicará a devolutiva. Em continuidade, 43 

discutiu-se sobre qual tema seria adotado para a Semana da Diversidade e para a 44 

Parada do Orgulho LGBT do corrente ano. Desta forma, restou acordado que a 45 

cidade de Santos/SP seguirá o tema de São Paulo/SP e que, portanto, a 46 

Democracia será a temática de 2020. No mais, pautou-se sobre a eventual alteração 47 

de data para a referida Parada, considerando que este ano teremos eleições. Assim, 48 

restou acordado que a Semana da Diversidade Sexual ocorrerá nos dias 23 a 27 de 49 

novembro, a Feira da Diversidade no dia 28/11 e, por fim, a 3ª Parada do Orgulho 50 

LGBT de Santos realizar-se-á em 29 de novembro de 2020.  No mais, a Sra. 51 

Coordenadora informou que o SESC manifestou interesse em firmar, novamente, 52 

parceria com esta Comissão Municipal, contudo, foi repassado que a Sra. Lígia 53 

solicitou que a programação dos eventos deveriam ser pleiteadas com, no mínimo, 3 54 

(três) meses de antecedência, considerando que este ano ocorrerá o Festival Ibero-55 

Americano de Artes Cênicas- MIRADA. Além disso, a Sra. Taiane complementou 56 

aduzindo que o SESC não abre as segundas-feiras e que, por tal razão, a abertura 57 

da Semana não poderá ser neste local. Em seguida, a Sra. Andrea Incerpi informou 58 

que, se o evento for definido com antecedência, poderá pleitear o espaço da Casa 59 

dos Advogados do Brasil. No mais, a Sra. Danny Stazack sugeriu que o Grupo de 60 

Trabalho estipulasse um calendário de reuniões, para aperfeiçoar o desenvolvimento 61 

das atividades. Em continuidade, a Sra. Coordenadora externou a vontade de 62 

realizar alguma campanha social, como, por exemplo, uma campanha de 63 

arrecadação de “tampinhas” plásticas para conseguir uma cadeira de rodas, a ser 64 

ofertada no dia da Parada ou outra ação neste sentido. A Sra. Silvana ratificou a 65 

importância de solicitarmos, formalmente, a autorização para hastearmos a bandeira 66 

LGBT no dia da Parada. No mais, discutiu-se sobre a viabilidade da aludida Parada 67 

desenvolver-se sob o mesmo trajeto do ano passado. Refletiu-se sobre delimitar ou 68 



não o espaço do evento, por meio, por exemplo, de gradis, revistas de seguranças 69 

para adentrar no cercado, entre outros. Além disso, foi discutido sobre a viabilidade 70 

de colocarmos banheiros químicos no dia do evento. A Sra. Coordenadora informou 71 

que o Vereador Sérgio Santana disponibilizou R$14.000,00 (catorze mil reais) de 72 

emenda parlamentar neste ano. A Sra. Daisy se disponibilizou a elaborar e enviar 73 

Ofícios para potenciais parceiros (em busca de patrocinadores para as atividades 74 

desta Comissão) e para o SESC (visando reservar datas para eventos). A Sra. 75 

Coordenadora apontou que seria ideal que o edital para chamamento dos artistas 76 

fosse publicado com mais antecedência neste ano. Neste sentido, o Sr. Diego 77 

Medinna sugeriu que esta Comissão propusesse uma reunião voltada, 78 

especialmente, para comentar e esclarecer eventuais dúvidas sobre o referido edital, 79 

convidando o público para tanto. Em seguida, a Sra. Taiane Miyake acatou a 80 

sugestão do Sr. Diego. Em continuidade, a Sra. Danny sugeriu que organizássemos 81 

pequenos pré-eventos antes da Semana da Diversidade, visando à divulgação e 82 

comunicação de tudo que ocorrerá na referida semana. Em complementação, a Sra. 83 

Taiane sugeriu a implementação de reuniões temáticas, relacionadas ao próprio 84 

tema escolhido este ano (“Democracia”), a fim de atingir maior público. A Sra. Danny 85 

informou que não está mais na Comissão Gestora do Conselho Regional de 86 

Psicologia, mas que permanece como colaboradora. Assim, relatou que, se os 87 

eventos forem definidos com antecedência, poderá buscar o apoio do CRP. A Sra. 88 

Coordenadora informou que enviará por e-mail as datas comemorativas deste ano, 89 

voltadas a população LGBT, para a ciência de todos e para a organização de outros 90 

eventos. No mais, a Sra Daisy expos, a pedido da Sra. Soraia, a ideia de um selo 91 

para empresas santistas que, de alguma forma, desenvolvam um trabalho voltado à 92 

população LGBT. Esclareceu, ainda, que a obtenção do selo seria condicionada ao 93 

preenchimento de determinados critérios, devendo, por tal razão, ser criado um 94 

regulamento específico para definir quais seriam os requisitos para tanto. O objetivo 95 

é dar crédito as empresas e desenvolver o turismo LGBT. Sendo assim, a Sra. Daisy 96 

solicitou que todos os presentes fizessem pesquisas e trouxessem ideias sobre esse 97 

tema. Ademais, discutiu-se sobre a efetividade ou não da decisão do STF, em 98 

relação à criminalização da HomoTransFobia. Outrossim, a Sra. Andrea Incerpi 99 

comunicou que a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Santos está 100 

construindo um evento, em parceria com a Comissão da Mulher Advogada da OAB 101 

Santos, para o dia 12 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. No 102 



mais, apontou como potenciais palestrantes a Sra. Cláudia Mac Dowell e a Sra. Vera 103 

Lúcia Tabertir, ambas Promotoras de Justiça. Além disto, a Sra. Ana Gabriela, 104 

membro suplente da UNIFESP, trouxe para discussão a temática do acesso da 105 

população transexual às informações sobre os seus próprios Direitos, especialmente 106 

sobre o procedimento para alteração do nome e sexo no registro civil. Neste sentido, 107 

aduziu que muitas pessoas a procuraram com dificuldade de expedir certidões e, por 108 

conta disso, acredita que deveria existir um sistema que facilite a emissão dos 109 

referidos documentos e que, principalmente, este fosse concentrado em um só local, 110 

a fim de evitar situações vexatórias para que, finalmente, essa população pudesse 111 

efetivar os direitos conquistados. Por outro lado, a Sra. Taiane contrapôs este ponto 112 

de vista, sustentando que as pessoas transexuais deveriam ser as maiores 113 

interessadas para usufruir destes Direitos e que, ainda, acredita que também é 114 

preciso que essas pessoas busquem a efetivação dessas garantias. 4. Informes 115 

Gerais. A Sra. Coordenadora informou que a próxima reunião será ordinária, 116 

agendada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 18h30 em primeira convocação ou 117 

às 19h00 em segunda convocação, na Estação da Cidadania, Av. Ana Costa, nº 118 

340, Santos/SP. A reunião foi encerrada com a presença dos integrantes que 119 

assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a presente ata a qual vai assinada pela 120 

Coordenadora, Sra. Taiane Miyake e pela Secretária ad hoc Talita Sessa Corrêa 121 

Gabos Morozetti .  122 

 123 

Santos, 15 de janeiro de 2020. 124 

 125 

Coordenadora: Taiane Miyake 126 

 127 

Secretária ad hoc: Talita Sessa Corrêa Gabos Morozetti 128 


