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Ata da 67ª Assembleia Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – agosto de 2021 2 

 3 

No dia 25 de agosto de 2021, quarta-feira, às 18:30 horas, com 2ª chamada às 19:00 horas, 4 

através da plataforma Google Meet, no link: https://meet.google.com/dob-wajz-mox, teve 5 

início a 67ª Assembleia Geral Ordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual 6 

(CMDS), na forma virtual, em razão da instabilidade causada pela pandemia do Covid-19 e 7 

autorizada com fundamento na Lei 14.030/2020 (art. 7º) e na Lei nº 14.010/2020 (art. 5º). 8 

Presidiu os trabalhos a Sra. Daisy Christine Hette Eastwood, Coordenadora Executiva da 9 

CMDS, com a seguinte pauta: 1. Leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião 10 

ordinária de mês de julho/2021; 2. 10ª Semana Municipal da Diversidade Sexual – 11 

construção do evento; 3. 4ª Parada do Orgulho LGBT de Santos – construção do 12 

evento; 4. 1º Fórum LGBT+ de Santos – construção do evento; 5. Informes da 13 

Coordenação de Diversidade; 6. Informes da Coordenação Executiva; 7. Assuntos 14 

Gerais. Conselheiros presentes: Srs. (as) Daisy Christine Hette Eastwood (CDHG IBDFam 15 

Santos), Flavia Bianco de Oliveira Weiss (Mov. Sociais / APOLGBT), André Dalben 16 

(UNIFESP); Caio Panighel (Sociedade Civil); Leonardo Rodrigues Guedes (SEECTUR); 17 

Daniella Stazack de Araújo (CRP); Soraia Bizarro (SEECTUR); Taiane Miyake (Codiver); 18 

Desiree Thainah Faria Etinger (SEADISE); Lucas Cairo (Mov. Sociais e APOLGBT 19 

Santos); Ana Carolina (SESEG - Guarda Civil Municipal); Paolo Daniel Carlos Henrique 20 

Felipe de Oliveira (Mov. Sociais); Marilene Okada Hojas Gimenis (SEACOMP/SEGES); 21 

Ricardo Luiz Vasconcellos da Silva (Secretaria de Cultura); Fabrício Silva Dias (Coletivo 22 

Marsha) e Zezé Muglia Rodrigues (Jornal Vozes da Rua). Como convidada presente Thays 23 

Braz (Conselho Municipal de Cultura de Santos). Iniciada a assembleia, Daisy Christine 24 

apresentou a ata da última reunião ordinária (julho/2021). Aberta a votação, a referida ata 25 

foi aprovada por unanimidade. Ao passar para o segundo item da Ordem do Dia, André 26 

Dalben confirmou a parceria com a Universidade Federal de São Paulo para a 10ª Semana 27 

Municipal de Diversidade Sexual de Santos. A universidade oferecerá inscrição e 28 

certificados de 6h para os participantes. As inscrições serão abertas no dia 01/09/2021 em 29 

site específico da Unifesp. Informou ainda que o material de divulgação, com o link para a 30 

inscrição e demais informações, está sendo confeccionado e será disponibilizado em breve 31 

para os membros da CMDS. Leonardo Guedes solicitou que seja explicitado no material de 32 

divulgação que o evento é aberto ao público e a inscrição é opcional apenas para aqueles 33 

que desejarem certificado. Daisy informou que todos os palestrantes previstos confirmaram 34 

a participação. Informou ainda que está em negociação com o SESC para incluir atividades 35 

culturais (com o Projeto Transceda e o Grupo Marsha) na programação do evento. Ao passar 36 

para o terceiro item da Ordem do Dia, Daisy informou que os 20 artistas selecionados para 37 

se apresentarem na 4ª Parada do Orgulho LGBT de Santos já entregaram a documentação 38 

requerida pelo edital de seleção. A referida documentação se encontra em análise jurídica 39 

no momento. Flávia Bianco solicitou que a lista final dos artistas que participarão do evento 40 

seja confirmada o mais breve possível, pois precisa se reunir na próxima semana com eles 41 

para informar os detalhes técnicos das apresentações. Daisy informou que a lista final dos 42 

artistas será confirmada até o final da corrente semana. Caio Dogão solicitou que os detalhes 43 

da participação dos artistas sejam debatidos e definidos coletivamente com os mesmos. 44 
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Flávia informou que haverá espaço na programação da 4ª Parada do Orgulho LGBT de 45 

Santos para depoimentos e solicitou aos membros da CMDS indicações de nomes. Danny 46 

Stazack informou que pretende convidar um representante do Conselho Regional de 47 

Psicologia e Soraia Bizarro informou que pretende convidar Maria Silvino. Daisy informou 48 

que convidará representante das Mães pela Diversidade e da Enfermagem Sem Preconceito. 49 

Flávia solicitou que sejam confirmados os nomes para inclusão na programação do evento. 50 

Daisy informou a necessidade de participação do Prefeito Municipal, Secretário de 51 

Governo, Chefe do Departamento de Cidadania e Direitos Humanos e Coordenadoria da 52 

Diversidade, além dos vereadores Fabrício Cardoso e Thelma de Souza. Taiane solicitou 53 

que sejam realizados convites oficiais para os referidos representantes do poder executivo 54 

municipal com tutorial de gravação dos vídeos de depoimento. Daisy solicitou que Desirée 55 

auxilie na realização dos convites ao poder executivo municipal. Leonardo Guedes se 56 

prontificou em realizar os convites aos referidos vereadores. Ao passar para o quarto item 57 

da Ordem do Dia, Daisy informou que, em reunião com Secretário do Governo e Gracielle 58 

Arcanjo, entenderam necessária a publicação de Decreto que atualize o Decreto nº 59 

6412/2013, de criação da CMDS, para a realização do 1º Fórum LGBT+ de Santos, vez que 60 

será realizada a eleição de membros para compor a sociedade civil da CMDS e os cargos 61 

que a compõe estão desatualizados bem como com um representante a menos da sociedade 62 

civil, na paridade PoderPúblico x Sociedade Civil. Informou ainda que esteve em reunião 63 

com Profa. Audrey da Universidade São Judas Tadeu para estabelecer parceria para a 64 

realização do evento. A universidade sinalizou a possibilidade de conceder auditório e 65 

quatro salas de aulas, todos com transmissão simultânea on-line, para a realização do evento 66 

no formato híbrido (presencial e on-line). Daisy informou ainda que o projeto completo do 67 

1º Fórum LGBT+ está sendo elaborado pelos membros da CMDS e deve ser entregue até 68 

31/08/2021 para aprovação da Universidade São Judas Tadeu. Tendo em vista que a data 69 

inicialmente pensada para a realização do evento, dia 02/10/2021, está muito próxima, 70 

Daisy anunciou a possibilidade de postergar a sua realização, provavelmente para o mês de 71 

novembro. Ao passar para o quinto item da Ordem do Dia, Taiane informou que a Caravana 72 

das Oportunidades, Emprego e Empreendedorismo estará no Centro da Juventude da Zona 73 

Noroeste no dia 27/08/2021, das 9h às 14h. Solicitou ampla divulgação do evento pelos 74 

membros da CMDS. Informou ainda que o material de divulgação da palestra em 75 

comemoração ao dia da visibilidade lésbica, a ser realizado no dia 30/08/2021, com Débora 76 

Malheiros e Daisy Eastwood, está em confecção e os membros da CMDS o receberão em 77 

breve. Avisou que as inscrições no Curso de Defesa Pessoal para Mulheres: Eu Me Defendo 78 

Inclusivo podem ser realizadas até 10/09/2021. O curso é uma realização conjunta da 79 

CODIVER, CONDEFI e COMMULHER, destinado para mulheres cisgênero, transgênero 80 

e com deficiência e será realizado aos sábados do mês de outubro. Informou ainda que 81 

esteve em reunião com a Vice-Prefeita e Marcelo Gallego (Coordenador de Políticas para 82 

Diversidade Sexual do Estado de São Paulo) e que foi decidido que a referida coordenadoria 83 

cederá arte e conteúdo para a confecção da nova Cartilha da Diversidade Sexual de Santos. 84 

Este material estará disponível para consulta on-line, na página institucional que está sendo 85 

criada para a CODIVER, e terá versão física para distribuição aos munícipes de Santos. Ao 86 

passar para o sexto item da Ordem do Dia, André apresentou o projeto elaborado pela 87 

APOLGBT-Santos, intitulado Programa TranSantos, e que tem por objetivo principal o 88 
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fomento e a promoção da autonomia financeira por meio de programas redistributivos de 89 

renda, de elevação do nível de escolaridade, de qualificação profissional e de intermediação 90 

com o mercado de trabalho formal de travestis, mulheres trans e homens trans em situação 91 

de vulnerabilidade social. Daisy informou que o projeto foi apresentado para a Secretaria 92 

de Governo, a Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, a Secretaria 93 

Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sendo bem 94 

acolhido por todos estes órgãos. Informou ainda que parte dos recursos financeiros para a 95 

realização do Programa TranSantos já foi levantada junto ao poder legislativo estadual. 96 

Soraia reforçou que o Programa TranSantos é uma concepção coletiva da APOLGBT-97 

Santos. Taiane felicitou a iniciativa do Programa TranSantos e informou que a porcentagem 98 

de mulheres trans em situação de rua em Santos é de 1,3%, segundo censo municipal. André 99 

agradeceu a informação e se prontificou em corrigir a informação no projeto apresentado. 100 

Soraia questionou se a CODIVER formulou projeto semelhante. Taiane informou que 101 

apresentou projeto junto a Secretaria Municipal de Educação para abertura de duas salas de 102 

aula de Educação de Jovens e Adultos destinadas para membros da comunidade LGBT que 103 

tenham sofrido exclusão escolar e que não tenham completado o ensino regular. Informou 104 

que o referido projeto apresenta diferenças quanto ao Programa TranSantos, sobretudo por 105 

não prever a implementação de programa redistributivo de renda para os beneficiados. 106 

Flávia notou que os projetos não devem ser compreendidos como concorrentes, mas como 107 

complementares. Ricardo Vasconcellos felicitou a iniciativa Programa TranSantos e 108 

questionou se a APOLGBT-Santos já está devidamente regulamentada e cadastrada para 109 

receber recursos públicos. Daisy e Leonardo Guedes informaram que estão organizando 110 

toda a documentação necessária para o recebimento de verbas públicas e privadas pela 111 

APOLGBT-Santos. Por fim, Daisy assegurou que acolherá, de todos os membros da CMDS, 112 

ideias ou sugestões de projetos para a comunidade LGBT. A reunião foi encerrada com a 113 

presença dos integrantes acima referidos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual vai 114 

assinada pela Coordenadora Executiva, Daisy Christine Hette Eastwood, e pelo 1º. 115 

Secretário, André Dalben. Santos, 25 de agosto de 2021. 116 
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______________________________  ______________________________ 121 

Daisy Christine Hette Eastwood   André Dalben 122 

Coordenadora Executiva    1º Secretário 123 


