
Ata da 53ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual  
CMDS  Santos/SP  Fevereiro de 2020 

 
No dia 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, 

na Estação da Cidadania, na Avenida Ana Costa, nº 340, Santos/SP, teve início a 53ª 

Reunião Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual e, em razão da 

ausência justificada da coordenadora Taiane Miyake, coordenou os trabalhos a Dra. Daisy 

Christine Hette Eastwood, com a seguinte pauta: 1. Leitura, apreciação e aprovação da 

ata da Reunião Ordinária de janeiro de 2020. 2. 9ª Edição, Semana Municipal de 

Diversidade Sexual e III Parada do Orgulho LGBT de Santos  Construção do Evento. 

3. Assuntos Gerais.4. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, foi lida a ata da reunião 

ordinária de janeiro de 2020 pela Daniella Stazack e sendo aprovada por todos os presentes. 

Em seguida, a Dra. Daisy Christine Hette Eastwood comentou que estaria representando a 

Sra. Taiane Miyake, vez que a mesma não teve a liberação do projeto Tamtam na data da 

respectiva reunião, pois foi convocada para ser monitora no baile de carnaval. Seguindo, a 

pauta a Dra. Daisy fez uma explanação sobre os principais pontos da reunião do GT 

Diversidade realizada em 07 de fevereiro de 2020, sobre a construção do evento da Semana 

Municipal de Diversidade Sexual e da III Parada do Orgulho LGBT de Santos, conforme 

ata em anexo. Ficou determinado, assim, que o trajeto da parada será mantido e a data fixada 

 Em relação as 

subcomissões até o momento são os seguintes membros: Comunicação e Mídia Social: 

André Dalben (Unifesp) e Joana Patrícia dos Santos Costal (titular Seduc). Legal e 

Estrutura: Daisy Christine Hette Eastwood (titular IBDFam), Andréa Incerpi Martins 

(titular OAB Santos) e Kauanny Christine Matias (suplente OAB Santos). Eventos e 

Marketing: Soraia Bizarro (titular Setur) e Daniella Stazack de Araújo (titular CRP). 

Casting: Leonardo Rodrigues Guedes (suplente Setur), Diego Medina (colaborador) e, a 

confirmar: Diego (Secretaria de Cultura) e Flavia Bianco. Após, as nomeações, a Daniella 

Stazack pediu para constar em ata a ausência de muitos membros efetivos desta CMDS e 

que poucos se fazem presentes e assíduos nas reuniões. Questionou se existe algum meio 

de convocação para esses membros participarem dos eventos, conforme o protocolo. Dra. 

Daisy acredita que não seja fácil trazê-los às suas responsabilidades mas que poderíamos 

pedir para estes órgãos a indicação de quem realmente estivesse comprometido com o tema. 

Em seguida, a Dra. Daisy comentou que, para a Parada, também será necessária uma tenda 

de atendimento médico, com ambulância. Em relação a Feira da Diversidade a ser realizada 

no dia 28 de novembro, a Soraia Bizarro sugeriu que o evento fosse realizado na casa da 



Frontaria Azulejada, no Centro Histórico de Santos, pois o local possui vários espaços e no 

mesmo sempre ocorrem eventos da Prefeitura Municipal de Santos e que, inclusive, também 

serviria para o evento proposto do Concurso Miss Gay Santos, indicado pelo colaborador 

Diego Medina. Diego Medina propõe, para o concurso, a utilização de um teatro, devido ao 

glamour do evento e sua respectiva popularidade, entre os artistas.  Tanto, a Soraia, quanto 

a Daisy questionaram o evento ser realizado em um teatro, devido à baixa adesão, que já foi 

vivenciado em vários momentos na Semana da Diversidade em anos anteriores. Também 

foi sugerido durante a reunião que, durante a Semana da Diversidade, a Prefeitura de Santos 

fosse decorada com luz cênica nas cores LGBT, as luzes da Avenida Ana Costa ficassem 

com as cores LGBT e, se possível, a fonte situada na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. 

Monica Dornellas (chefe de secção de apoio à diversidade sexual) comentou que em breve 

estará se ausentando da seção de apoio à diversidade vez que foi indicada para compor o 

setor de comunicação da prefeitura e, em breve, será nomeada outra pessoa para ficar em 

seu lugar. Também alertou que até o presente momento da reunião, a Comissão só tem 

disponível R$ 10,000,00 de emenda parlamentar disponibilizada pela vereadora Telma de 

Souza. A outra emenda parlamentar do vereador Sérgio Santana, no valor de R$ 14.000,00 

segundo seu assessor, não consta destinada para a nossa Secretaria. Que o orçamento do 

evento será custeado com estes valores, por isso, necessário que tudo seja cotado. Joana 

Patrícia comentou que poderia ser incluído, nos eventos, um termo de avaliação dos 

participantes sobre as atividades, igual acontece na Educação. 3.Assuntos Gerais: A Dra. 

Daisy comentou que a Sra. Taiane Miyake se inscreveu no Programa Mais Orgulho do 

Governo do Estado de São Paulo e quer a seção precisa preparar os ofícios necessários para 

o encaminhamento. Mandou o link para a Monica verificar.  Diego Medicina (Colaborador) 

perguntou se a Comissão Municipal de Diversidade Sexual poderia se vincular a uma roda 

de conversa sobre LGBTs na terceira idade no Instituto Procomum, juntamente com o 

Coletivo Marcha. A Dra. Daisy comentou para o Diego trazer, para a comissão, o projeto 

deste evento e, também, o projeto do Concurso Miss Gay Santos para análise de viabilidade. 

Daniella Stazack comentou da criação de um núcleo territorial no CRP para março, no qual 

permitirá a participação de diversos profissionais em sua composição. Maiores detalhes em 

breve. 4.Informes Gerais: Andrea Incerpi comentou que o evento que aconteceria na OAB  

Santos no dia 12 de março de 2020 foi cancelado.  A próxima reunião ordinária acontecerá 

no dia 18 de março de 2020 na Estação da Cidadania e, no dia 06/03/2020 o GT Diversidade 

se reunirá no Sindicato dos Contabilistas. A reunião foi encerrada com a presença dos 

integrantes que assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a presente ata, a qual vai assinada 



pela Dra. Daisy Christine Hette Eastwood e pelo 2º Secretário Junior Araújo Sousa. 

 

______________________________  ______________________________ 

 

Comissão Municipal de Diversidade Sexual - GT Diversidade 2020  

 

Reunião para Discutir: 

9ª Semana da Diversidade Sexual e 2° Parada do Orgulho LGBT de Santos 

Nome dos Participantes: 

Daisy, Flavia, Danny, Soraia e Diego 

Participantes Ausentes: 

JUSTIFICADOS: Taiane, Davi, Monica 

INJUSTIFICADOS: Não há. 

 

Discussão e proposta: 

  Em relação a 9ª Semana da Diversidade Sexual, foi definida a data de realização 

no período de 23 a 28 de novembro de 2020. Com o tema "DEMOCRACIA" que deverá 

servir corno base nas atividades a serem apresentadas pelos membros da CMDS. Este 

tema é motivado em razão do atual cenário polltico, social e o desmonte nas áreas da saúde, 

da educação e da cultura. No dia 28 de novembro (que antecede a Parada) pretende-se 

realizar a "Feira da Diversidade" utilizando como local a "Casa da Frontaria Azulejada, com 

indicação da Soraia e aprovada pelos presentes, com atividades lúdicas, exibição de filmes 

e/ou peça teatral (indicação: Janaina Leslão) e rodas de conversa. O Diego sugere que, neste 

evento, consigamos realizar o Concurso Miss Gay Santos. Várias foram as indicações para 

realização durante esta feira, como, por exemplo, apresentações artísticas, culturais e 

gastronómicas. Manteremos as decisões da reunião de 01/10/2019 a respeito de: 

1. A comissão é quem define os dias de realização dos eventos inscritos de acordo com 

conveniência e oportunidade na montagem da grade; 

2. Nome, foto e mini bío dos palestrantes deverão ser disporabilizados, pelas instituições 

ATA DE REUNIÃO 

Data: Quarta-feira, 07, 02, 2020 
Horário: 19h00 
Local: R. Almeida de Moraes, 164/41 



organizadoras, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias no inicio do evento; 

3. O responsável pela instituição organizadora de determinado evento deve, 

necessariamente, estar presente quando da sua realização: 

4. Necessidade de disponibilização de lista de presença nos eventos realizados; 

5. Necessidade de que os certificados estejam com os nomes já impressos ou, 

eventualmente, a escolha de alguém que possua uma letra bonita para o preenchimento 

no dia do evento (exceção á regra por necessidade premente):  

6. Devem ser elaborados "kits' contendo os dados e foto dos palestrantes / participantes do 

evento e respectivos certificados de participação que deverão ser entregues aos 

responsáveis pela atividade; 

7. Confecção de um presente a ser entregue aos palestrantes como, por exemplo, uma 

caneca com o logo da CMDS e do evento:  

8. Os eventos serão iniciados as 19h00, mas os palestrantes deverão estar no local com 30 

(trinta) minutos de antecedência, portanto os translados São Paulo/Santos deverão ser 

agendados para as 15hs: 

9. Necessidade de confecção de ala das atividades realizadas com o registro dos membros 

titulares ausentes das atividades registramos a ausência dos membros 

titulares abaixo eloncados. nas atividades da Semana da Diversidade Sexual ; 

10. Elaboração de questionário de avaliação pelos participantes. 

 

      Em relação a 3ª Parada do Orgulho LGBT de Santos, foi definida a data de realização 

para dia 29 de novembro de 2020, com o mesmo tema e justificativa da parada de São Paulo: 

á, como destino 

para as atividades artísticas e culturais. O evento será discutido e organizado pelo GT, a 

partir das discussões e deliberações das reuniões da CMDS e contará com as seguintes 

subcomissões: COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL, LEGAL E ESTRUTURA, 

CASTING, EVENTOS E MARKETING que terão, necessariamente, um membro da 

CMDS como coordenador que será o responsável por compor a sua subcomissão. Foi 

proposto a distribuição de sacos de lixo para os participantes, com entrega de brindes 

(mimos) para os que apresentarem os sacos de lixo reciclável com os maiores números de 

itens. A Soraia trouxe o contato da ONG Sem Fronteiras, que já se mostrou interessado na 

parceria (Marcelo Adriano -CEL: REMOVIDO INFORMAÇÃO DA ATA), para a 

questão da reciclagem do lixo gerado pelo evento. Também apresentou a sugestão de 

conversarmos com o Santos Futebol Clube, sobre a possibilidade de eles utilizarem camisa 



oficial alusiva ao tema, nos dias de jogos em novembro/2020. Além destas providências. 

precisamos: 

1. Apresentação do evento com justificativa. histórico e fotos (este material havia sido 

solicitado ao Allison Viana, que declinou de participar da construção deste evento por 

problemas particulares). O mini GT comunicação e mídias sociais seria o responsável 

por este material, para fins de viabilizar o programa de venda de cotas para 

expositores/patrocinadores: 

2. Pedir autorização para colocar a bandeira LGBT no prédio da Prefeitura, no dia da 

parada: 

3. Pedir para a Prefeitura instalar luz cénica com as cores da bandeira LGBT no mesmo 

prédio, durante a semana da diversidade (23 a 29/11/2020): 

4. Pedir autorização para enfeitarmos os bondes com TNT, bandeiras ou outro material 

com as cores da bandeira LGBT; 

5. Necessidade de tenda de atendimento médico, com pessoal habilitado para o 

atendimento; 

6. Necessidade de contratação de palco, som e iluminação c/cabo de força, tenda auxiliar, 

gradis, banheiros quimicos em maior quantidade; 

7. Compromisso da Seserp em realizar a limpeza do espaço público logo após o 

encerramento do evento, evitando as publicações em redes sociais denegrindo não só o 

evento em si, como o Poder Público municipal, 

8.  

9. Contatar os meios de comunicação pedindo parceria para a realização de chamadas (TV 

Santa Cecilia); material gráfico. (gráficas interessadas); Márcia Okida [CEL: 

REMOVIDO INFORMAÇÃO DA ATA] - (coordenadora do curso de multimidia da 

Unisanta) como nossa parceira, no mini GT de comunicação e mídia social; 

10. Show Lia Clarck (drag) - possibilidade de trazê-la com patrocínio; 

11. Raquel Pellegrini (Unimente, adjunta do Rafael da Secult): apoio no mini GT 

comunicação e mídia social.  

12. Contatar o Instituto Querô para a produção de teasers (Tábata); 

13. O responsável pelo mini GT Legal será o responsável: 

a) pelas listas, pulseiras e planejamento das pessoas autorizadas a subir no(s) trio(s) 

<> (credenciamento de imprensa, autoridades, artistas e outros); 

b) Determinar a proibição de crianças menores de 12 anos no(s) trio(s) 



independentemente de estarem ou não acompanhadas de seus responsáveis; 

c) Determinar a autorização de adolescentes (entre 12 e 17 anos) poderem subir no 

trio desde que acompanhados do responsável legal; 

 14. O responsável pelo mini GT Casting será o responsável pela execução do 

planejamento de tempo e horários das apresentações dos artistas; 

 15. Brindes: impossibilidade de distribuição no dia da parada. Sugestão de 

distribuição durante as atividades da feira da diversidade. Serão distribuídos no dia do 

evento, com regras formais, os brindes de maior valor (como estadias em hotéis, viagens, 

etc); 

 16. Todas estas regras deverão compor o regulamento destas atividades, que será 

levado à homologação da comissão. 

 

Próxima reunião: 

Dia: 06/03/2020, às 19:00, na rua: Silva Jardim nº 445 (Sindicato dos Contabilistas).  


