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

Santos/SP – Ano 2016 

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, com início às 19h00, em segunda 

chamada, na Estação da Cidadania, localizada na Avenida Dona Ana Costa nº 340, nesta cidade 

de Santos/SP, teve início a 2ª Reunião Geral Extraordinária da Comissão Municipal de 

Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1- 

Divulgação (Mídia)-5ª Semana Municipal de Diversidade Sexual, com tema:"Uma rede de 

proteção contra a LGBTfobia", que irá acontecer nos dias 28 de novembro a 03 de dezembro 

de 2016. 2- Assuntos Gerais. 3- Informes Gerais. 

Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência da Dra. Patrícia Gorisch (Membro Titular 

UNISANTOS), Professora Cristiane (Membro Titular UNIFESP), Sra Silvia Valério (Membro 

Suplente da SECID e 2ª Secretária desta CMDS), Sr. Junior Souza (Colaborador), Sra Maria José 

Muglia (Colaboradora). Sra. Rosangela Novaes (Membro Titular da OAB e 1ª secretária), Sra. 

Soraia Bizarro (Membro Titular SETUR). Eu, Coordenadora desta CMDS, solicitei que todos se 

apresentassem, em razão de haver pessoas que estavam vindo à reunião pela primeira vez e, 

seguindo a ordem, passou-se ao item 1 da pauta. 

1) Divulgação (Mídia)-5ª Semana Municipal de Diversidade Sexual, com tema: "Uma rede de 

proteção contra a LGBTfobia", que irá acontecer nos dias 28 de novembro a 03 de dezembro 

de 2016. Comuniquei aos presentes que ainda não temos uma atividade cultural, ainda 

esbarramos no pagamento de cachês, uma vez que esta CMDS não tem uma dotação 

específica, informei-os que estive juntamente com a Sra Silvia Valério em reunião com 

Secretário Fabião, Secretário Municipal de Cultura, que o mesmo ofereceu sua ajuda a fim de 

encaminharmos para alguns patrocinadores, mas que para isso precisaríamos ter alguns 

orçamentos em mãos, todos os orçamentos que recebemos foram bem altos, além do 

esperado. Já temos reservado o espaço Concha Acústica, dia 03 de dezembro de 2016, a partir 

das 19:00 horas. Flávio Balula (Repres.SEGES-Vice Coordenador CMDS) explicou que entrou em 

contato com SESC a fim de propor uma parceria para trazer o espetáculo Cabaret Drag Show, 

custo R$9 mil reais, mas até a presente data não teria nenhuma resposta por parte do SESC. 

Sra Gabriela de Oliveira (Colaboradora) se propôs a encaminhar para esta CMDS, aos meus 

cuidados (Coordenadora) um esboço de um mini projeto para apresentarmos aos 

patrocinadores. Dra. Daniella Stazack (Psicologa) sugeriu um sarau, onde as pessoas pudessem 

expor seus talentos, os mais variados, trouxe a baila, projeto chá na concha, projeto este que 

já aconteceu na concha acústica e também citou atividade cultural dos mais variados na 

UNIFESP e que no final reuniu-se todas as atividades para um final único. Sra Rosangela Valéria 

(Repres. SECULT) ficou de ver uma data para mais uma reunião da executiva desta CMDS com 

Secretário de Cultura Sr. Fabião. Em meio toda discussão em torno da atividade cultural, 

ouvindo todas as propostas, me veio a idéia de levar para Concha Acústica youtubers jovens do 

segmento LGBT (locais) e também a Madame Butterfly, drag queen e reporter local, 

protagonizada por Elias do Carmo, da TV GLS Santos. Fiz o convite, o mesmo aceitou, porém 

lhe falta o figurino, o qual me propus estar vendo isso, juntamente com a Dra Daisy (Repres. 

Suplente OAB). Sugeri  alguns nomes prá estar compondo esta atividade: Cavalos Marinhos 

(Diogo e Thomaz-Homens Trans), Madame Buttefly (Elias, TV GLS Santos). Sra Gabriela 

(Colaboradora), sugeriu o ator Cesar Mauger, que faz variadas intervenções é so dar o tema 



que Ele trabalha em cima, sugeri o tema: LGBTfobia. Dra  Daniella Stazack (Psicologa), sugeriu 

a cantora Tay Galega, mulher lésbica. Também citei alguns nomes de SP, como canal das Bee e 

Lorelay Fox (Youtubers), mas também esbarramos no cachê.  Passando para divulgação, 

fechamos que: a grade de atividades será impresso em folder, cartazes e faixas. Esses folders e 

cartazes serão distribuidos em universidades, espaços públicos, ônibus(coletivos), OAB, Museu 

Pelé, e outros espaços. As faixas em espaços públicos estratégicos, Praça Independência, 

Centro de Santos, Zona Noroeste e outros. Será criado em rede social Facebook uma página 

para expor as atividades e ali ser replicado os convites por todos(as) desta CMDS. Outras 

midias: Diário Oficial do Municipio, Jornal a tribuna, Jornal expresso Popular, AT Revista, TV 

Tribuna, TV GLS Santos, rádio CBN, rádio Cacique e outros. 

2) Assuntos Gerais: Dra. Daniella Stazack (Psicologa), trouxe o relato de sua filha que foi 

agredida por membros da igreja Peniel na rua, tipo de agressão foi física e por intolerância 

religiosa, não foi feito B.O. porém a mesma fez denúncia no disque 100. Dra Daisy (Repres. 

Suplente OAB) explicou aos presentes sobre a Lei 10.948/01, e as formas de denúncias. Mais 

uma vez expliquei que é de suma importância fazer B.O. quando qualquer pessoa LGBT é 

discriminado, quando sofre quaisquer tipos de agressão, pois infelizmente o municipio 

trabalha com estatísticas. 

Sr Paulo Alves (Colaborador) sugeriu uma capacitação ao Sindicato de hotéis, bares e similares, 

expliquei a Ele que temos isso como proposta já, o que me falta é tempo. 

3) Informes Gerais: Ressaltei que preciso fechar a grade de atividades da Semana da 

Diversidade na sexta feira, dia 07/10/2016. 

Sr Elias do Carmo (Colaborador) representante da TV GLS Santos, falou um pouco sobre o 

projeto "Pintando na Vila-2016", é um projeto social desenvolvido pelo comunicador social 

Elias Do Carmo da Silva, jornalista e idealizador da TV GLS - Santos, juntamente com 

moradores da Vila Santa Casa, (conhecido também como Caldeirão do Diabo) na cidade de 

Santos. O objetivo deste projeto é criar um espaço de produção (e recreação) cultural para as 

crianças do bairro. A festa de formatura ocorrerá no dia 29/10/2016. Pediu aos presentes que 

o ajudasse com materiais pedagógicos, lápis de cor, livros para colorir, brinquedos 

pedagógicos, doces, refrigerantes, salgado, enfim, aquilo que puderem ajudar.  A meu pedido, 

explicou aos presentes que sua máquina fotográfica que também faz a função de câmera de 

filmagem e é o seu principal instrumento de trabalho não está em bom funcionamento, foi 

sugerido pela Dra Daisy  (Repres. Suplente OAB) que se faça um orçamento, e que traga na 

próxima reunião ordinária, para quem sabe fazermos uma vaquinha, Dra Daniella Stazack 

(Psicologa), sugeriu também uma rifa, a fim de estarmos ajudando na manutenção da câmera. 

Por fim, Eu, Coordenadora anunciei a data da próxima reunião ordinária, dia 19 de outubro e 

perguntei se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra e, não existindo manifestações, a 

reunião foi encerrada com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo sido 

lavrada a presente ata a qual vai assinada por esta Coordenadora, Sra. Taiane Miyake. 

 

Coordenadora: Taiane Miyake 



 


