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Ata da 47ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Agosto de 2019. 2 

 3 

No dia 14 de agosto de 2019, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, 4 

na Estação da Cidadania, na Avenida Ana Costa, nº 340, Santos/SP, teve início a 47ª 5 

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

Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1.Leitura, apreciação e 7 

aprovação das atas das Reuniões Ordinárias: mês de julho/2019 e ata da 2ª Reunião 8 

Extraordinária. 2. 8ª Semana Municipal de Diversidade Sexual e 2ª Parada do 9 

Orgulho LGBT, à realizar nos dias 23 a 29 de setembro/2019.  Tema: “50 ANOS DE 10 

STONEWALL:  AMAR!  VIVER!  LUTAR!”. 3. Assuntos Gerais. 4. Informes 11 

Gerais. Abertos os trabalhos, todos os presentes se apresentaram. Justificou a ausência, o 12 

Sr. Diego Medina (Colaborador). Foi lida a ata da reunião ordinária e extraordinária, 13 

sendo sugeridas algumas alterações pontuais e aprovadas por todos. Em relação a semana 14 

da diversidade foi cancelada a atividade Gaymada, devido impossibilidade de 15 

agendamento do espaço, na presente data e presença da polícia militar e guarda municipal. 16 

No restante da semana a construção da grade continua em andamento (segue anexo). Sra. 17 

Soraia Bizarro (Membro Titular SETUR) comentou que a Sra. Marcela, a profissional que 18 

vai confeccionar as camisetas da II Parada do Orgulho LGBT de Santos, para os membros 19 

da Comissão, ficou no valor de R$ 25,00 a unidade. Vários membros pediram para ver o 20 

orçamento da camiseta com a palavra escrita “Organização”, nas costas da camiseta, Sra. 21 

Soraia (Membro Titular SETUR) ficou de pedir pra Sra. Marcela, ver esta possibilidade 22 

também. Com relação as pulseiras de várias cores, ficou orçado no valor de R$ 175,00, 23 

ficando a verificar se o mesmo será pago também por emenda parlamentar. Sra. Taiane 24 

Miyake informa da necessidade de contratação de Bombeiros Civis e Seguranças 25 

(cordeiros) para estarem em volta do trio durante o percurso, tempo estimado das 10:00 26 

horas até as 15:00 horas, e outros 2 profissionais para ficar até o final do evento. Sra. 27 

Monica (Chefe de Seção de Apoio a Diversidade Sexual) ficou de ver os orçamentos.  3. 28 

Assuntos Gerais: Em relação ao depoimento do Sr. Bryan Henrique e Sra. Raphaella 29 

Silva que estiveram na reunião do dia 17 de julho de 2019 e trouxeram o depoimento do 30 

atendimento no Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais, referente a 31 

atuação do Psicólogo Sr. Walter, a Sra. Taiane Miyake informa que entrou em contato 32 

com a Sra. Cristina Soares (Representante da Secretária Municipal de Saúde) e também 33 

psicóloga do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais no dia seguinte a 34 

reunião ordinária de julho/2019. O relato foi encaminhado a chefia do psicólogo e a 35 



2 
 

 
 

mesma informou que o Psicólogo Walter foi afastado dos atendimentos até a apuração do 36 

ocorrido. E foi agendado uma sessão de terapia para o Sr. Bryan Henrique, para semana 37 

seguinte, Sra. Taiane foi quem enviou mensagem via rede social comunicando 38 

agendamento. A Dra. Daisy Christine Hette Eastwood (Membro Titular IBDFAM) 39 

comentou da necessidade das próximas reclamações, denúncias e afins serem redigidas 40 

pela própria pessoa e assinada. Caso necessário que seja transcrita por outra pessoa, mas a 41 

pessoa denunciante assine.  Sra. Taiane acrescenta que tem enviado e-mail para a Sra. 42 

Raphaella Silva, sem resposta até então e para o Sr. Bryan Henrique, o e-mail tem 43 

retornado. A Sra. Daniela Stazack (Membro Titular CRP) comentou que até cabe uma 44 

representação por parte do Psicólogo Walter. Sr. Davi (Repres. Secretária Municipal de 45 

Cultura) reitera falando de enfatizar aos colaboradores, que tudo que é dito é registrado em 46 

ata. Sra. Taiane Miyake informa ao Sr. Davi que sempre enfatiza que a ata, também é um 47 

documento. 4.Informes Gerais. O Sr. Ronaldo Vizine Santiago (Chefe de Departamento 48 

de Direitos Humanos e Cidadania - DEPACID) informou que conversou com o Secretário 49 

de Desenvolvimento Social, Sr. Cacá Motta e o mesmo informou para dar prosseguimento 50 

aos trâmites legais para a migração de Comissão Municipal para Conselho Municipal. 51 

Com relação a Parada do Orgulho LGBT, Sr. Ronaldo entrou em contato com o setor 52 

responsável da Prefeitura de Santos para verificação se existe a possibilidade da subida do 53 

trio elétrico na praça Mauá, em frente à Prefeitura, sendo o parecer favorável, após as 54 

devidas medições do responsável Sr. Douglas (Eventos/SECULT) no local. A reunião foi 55 

encerrada com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a 56 

presente ata, a qual vai assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake, e pelo 2º 57 

Secretário Junior Araújo Sousa.  58 
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Coordenadora: Taiane Miyake 60 
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2º Secretário Junior Araújo Sousa 62 


