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No dia 31 de julho de 2019, quarta-feira, em segunda chamada, às 19h00, na 5 

Estação da Cidadania, situada na Avenida Dona Ana Costa, nº 340, Campo Grande, 6 

Santos/SP, teve início a 3ª Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de 7 

Diversidade Sexual, sob a Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte 8 

pauta: 1. Assuntos pertinentes à 2ª Parada do Orgulho LGBT (29 de setembro) 9 

– Tema: “50 anos de Stonewall: Amar! Viver! Lutar!” 2. Assuntos pertinentes à 10 

8ª Semana da Diversidade Sexual (23 a 28 de setembro).  3. Assuntos Gerais.  11 

4. Informes Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência dos seguintes 12 

membros: Dra. Andréa Incerpi (Membro Titular da OAB – subseção de Santos), Sr. 13 

Junior Araujo Sousa (Membro Suplente Entretenimento), Dra. Daisy Eastwood 14 

(Membro Titular IBDFAM) e Sra. Naomi Maratea (Colaboradora). 1. Assuntos 15 

pertinentes à 2ª Parada do Orgulho LGBT (29 de setembro) – Tema: “50 anos 16 

de Stonewall: Amar! Viver! Lutar!”: A Sra. Taiane Miyake, coordenadora, informou 17 

aos presentes que conversou com o Sr. Ronaldo, chefe do Departamento de 18 

Cidadania (DEPACID), sobre a viabilidade do trio elétrico da 2º Parada do Orgulho 19 

LGBT ficar em cima da calçada, contudo, a questão ainda não foi definida. 20 

Subsidiariamente, estudam-se alternativas para minimizar custos, como, por 21 

exemplo, o trio ficar em frente ao “Restaurante Carioca”, no Centro de Santos. Em 22 

continuidade, a Sra. Coordenadora informou que será necessária a contratação de, 23 

no mínimo, 15 (quinze) seguranças (cordeiros) para estar fazendo a segurança do 24 

trio elétrico, com a ressalva de que, caso o bonde turístico esteja incluído no trajeto, 25 

serão contratados mais profissionais. Em relação ao Sr. Victor Alencar, profissional 26 

de audiovisual da produtora 2 Pontos Filmes, foi esclarecido que o mesmo enviou o 27 

seu orçamento, porém, até o presente momento, não há verbas disponíveis para 28 

esta destinação e, por tal razão, a Sra. Coordenadora está em busca de parcerias 29 

que viabilizem o contrato com o referido profissional. A Associação Paulista Amigos 30 

da Arte aprovou a régua com o logo dos apoiadores, portanto, está finalizada a arte 31 

de divulgação da 2ª Parada do Orgulho LGBT, não podendo mais ser modificada. A 32 

Sra. Marcela Sanches,  a convite da Sra. Soraia Bizarro, esteve presente na reunião 33 

e ficou responsável por fazer o orçamento para a produção de 50 crachás e de 150 34 



a 200 pulseiras para a organização no dia da 2ª Parada do Orgulho LGBT. Ainda, a 35 

Sra. Marcela Sanches ofereceu-se para fotografar, voluntariamente, o evento da 36 

aludida Parada e, além disso, se comprometeu a organizar um coletivo de fotógrafos 37 

para a auxiliarem. A Sra. Marcela enfatizou que não solicitará nenhuma 38 

contraprestação financeira para tirar e enviar as fotos do evento, porém, esclareceu 39 

que todas as fotos contarão com o nome do profissional na própria imagem, dando 40 

os créditos ao fotógrafo que a realizar. Durante a reunião, foi questionado pela Sra. 41 

Márcia Oliveira (Colaboradora) sobre o porquê da Parada não ser realizada na Praia 42 

de Santos, sendo assim, a Sra. Taiane Miyake esclareceu que nesta comarca há 43 

legislação que proíbe eventos na “Praça da Independência” e na Praia de Santos 44 

com trio elétrico. Em continuidade, a Sra. Coordenadora informou aos presentes que 45 

o “Burgman” oferecerá lanches para os artistas que se apresentarão na Parada 46 

LGBT. Destaca-se que a Sra. Taiane Miyake aduziu que irá articular com a 47 

“Burgman” e com outras parcerias, como, por exemplo, o “Blend Burguer”, para que 48 

os produtores e os cordeiros também sejam contemplados com os lanches. Em 49 

relação aos ambulantes e artesãos presentes na 2ª Parada do Orgulho LGBT, a Sra. 50 

Coordenadora conversou com o Sr. Ronaldo para que as tendas de artesanatos 51 

ficassem na Praça Visconde de Mauá, contudo, o mesmo disse que isto não seria 52 

possível, pois a Secretaria de Segurança não autorizaria tal realização, 53 

considerando que é necessário uma rota de fuga para o púbico. Por tal razão, está 54 

sendo estudada a possibilidade de colocar as tendas de artesanatos no local onde o 55 

bonde turístico estava instalado anteriormente, ou seja, próximo ao “Restaurante 56 

Jamblam” e a “Copiadora Mauá”. No mais, foi discutido acerca do edital dos artistas, 57 

pois, na hipótese de não atingir um número expressivo de artistas inscritos, 58 

possivelmente a data de inscrição do referido edital será prorrogada. 2. Assuntos 59 

pertinentes à 8ª Semana da Diversidade Sexual (23 a 28 de setembro).  Em 60 

relação a “Gaymada” a Sra. Taiane Miyake informou que conversou com o Sr. 61 

Ronaldo para que o evento seja realizado no dia 22 de setembro na praia de Santos. 62 

Sendo assim, será marcada uma reunião específica com a Secretaria de Segurança, 63 

Guarda municipal e a Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) para discutir a 64 

estrutura e segurança do evento. Além disso, a Sra. Coordenadora, na aludida 65 

reunião que será marcada com aqueles órgãos, também discutirá sobre a 66 

possibilidade do fornecimento de uma tenda, para que os advogados vinculados ao 67 

IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família) realizem a orientação jurídica na 68 



mesma ocasião. Sem prejuízo, na reunião, ainda, será conversado acerca da 69 

presença de ambulantes e artesãos na 2ª Parada do Orgulho LGBT, a fim de 70 

sensibilizar e humanizar os profissionais vinculados aos referidos órgãos sobre a 71 

natureza diferenciada deste evento. Em continuidade, a Sra. Taiane Miyake 72 

informou que enviou Ofício para a Câmara Municipal de Santos solicitando que a 73 

abertura da semana da diversidade sexual fosse realizada na sede do referido 74 

órgão, ainda sem resposta. Por sua vez, a Sra. Danny Stazack (Membro Titular 75 

Psicologia) comunicou que a atividade “O sexo e o risco: estratégias biopolíticas 76 

para a patologização da homossexualidade masculina” com apresentação do livro 77 

Barebacking Sex: A roleta russa da aids?, da Editora Multifoco, agendada para o dia 78 

23 de setembro, terça-feira, não poderá ser realizada na sede do Conselho Regional 79 

de Psicologia, considerando que em agosto serão realizadas novas eleições e, 80 

assim, não podem ser firmados eventos após a referida data até que se conheça o 81 

resultado desta eleição. Por tal razão, a Sra. Danny sugeriu que o aludido evento 82 

seja realizado no “Projeto TAMTAM” ou na “Câmara Municipal de Santos” e a Sra. 83 

Soraia (Membro Titular Turismo) indicou o “Museu de Imagem e Som de Santos” 84 

(MISS). Portanto, está sendo estudado o local em que se realizará o evento da 85 

terça-feira. Além disso, a Sra. Danny informou que está tentando agendar uma 86 

reunião no “Sesc Santos” para alinhar e acertar os detalhes dos eventos que se 87 

realizarão neste local, visando finalizar e definir as atividades que ocorrerão na 88 

semana da diversidade. Em seguida, a Sra.Soraia informou que tentará trazer a 89 

exposição de fotos: “Com Muito Orgulho” do Museu da Diversidade de São Paulo e 90 

articulará para que se avalie a possibilidade da referida exposição se realizar no 91 

foyer do Teatro Municipal de Santos. A seguir, a Sra. Mônica (Chefe de Seção de 92 

Apoio a Diversidade) comunicou alguns requisitos que precisam estar no folder de 93 

divulgação das atividades da semana da diversidade e no cartaz. Além disso, 94 

informou que estes, após elaboração, devem ser aprovados pela Sra. Cilícia (Dpto 95 

Comunicação Prefeitura de Santos). Na ocasião, a Sra. Flávia Bianco 96 

(Colaboradora) se comprometeu a elaborar o folder e o cartaz nos moldes e 97 

tamanhos indicados, sendo que, posteriormente, serão submetidos à análise da 98 

Sra.Cilícia, conforme solicitado. Em continuidade, a Sra. Danny Stazack comunicou 99 

que o evento ”Visibilidade Trans” será realizado no dia 26 de setembro, no Sesc 100 

Santos, contudo, ainda está pendente o transporte para a palestrante, Sra. Maite 101 

Schneider. Sra. Taiane Miyake disse ainda não ter uma resposta sobre tal 102 



transporte, irá enviar email para a palestrante afim de que a mesma reserve tal data 103 

do evento. 3. Assuntos Gerais. A Sra. Taiane Miyake informou que conversou com 104 

o Sr. Ronaldo, questionando-o acerca do motivo do fechamento da “Tribal Club” e o 105 

mesmo informou que tinha conhecimento que teria sido por razões de segurança. 106 

Contudo, o Sr. Ronaldo se comprometeu a averiguar melhor a situação e, 107 

posteriormente, repassará para a Sra. Coordenadora. 4. Informes Gerais. A Sra. 108 

Coordenadora informou que a próxima reunião será ordinária, agendada para o dia 109 

14 de agosto de 2019, às 18h30 em primeira convocação ou as 19h00 em segunda 110 

convocação, na Estação da Cidadania, Av. Ana Costa, nº 340, Santos/SP. A reunião 111 

foi encerrada com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo 112 

sido lavrada a presente ata a qual vai assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane 113 

Miyake e pela Secretária ad hoc Talita Sessa Corrêa Gabos Morozetti . Santos, 31 114 

de julho de 2019. 115 
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Secretária ad hoc: Talita Sessa Corrêa Gabos Morozetti 119 


