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Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Diversidade Sexual – 1 

CMDS – Santos/SP – Agosto de 2019. 2 

 3 

No dia 28 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 4ª 5 

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

Coordenação da Sra. Taiane Miyake, com a seguinte pauta: 1.Assuntos pertinentes da 7 

8ª Semana Municipal de Diversidade Sexual e 2ª Parada do Orgulho LGBT, à 8 

realizar nos dias 23 a 29 de setembro/2019.  Tema: “50 ANOS DE STONEWALL:  9 

AMAR!  VIVER!  LUTAR!”. 3. Assuntos Gerais. 4. Informes Gerais. Abertos os 10 

trabalhos, justificou-se a ausência da seguinte membro: Dra Andrea Incerpi (Repres. 11 

Titular OAB). A Dra. Daisy Cristine Hette Eastwood (Repres. Titular IBDFAM) esteve 12 

em reunião com o SESC – Santos e informou que no local destinado para as oficinas de 13 

costura e customização o ideal seria que fossem colocadas 4 máquinas, pelo perfil da 14 

mesma é para material sem elastano, pois trata-se de máquinas caseiras. Nisso precisará 15 

de 4 costureiras, que receberão pelos dias do evento, 3 dias de eventos (R$ 150,00 cada 16 

dia, totalizando R$450,00) e o material utilizado será custeado pelo SESC. Sra. Taiane se 17 

prontificou de conversar com uma amiga costureira. Em relação aos lanches a Sra. Taiane 18 

Miyake informou da necessidade de mais 50 lanches e perguntou aos presentes se os 19 

mesmos conheciam alguma Instituição que pudesse estar disponibilizando os mesmos. A 20 

Sra. Talita Sessa Gabos (Repres. Suplente IBDFAM) comentou que poderia entrar em 21 

contato com a Blend Burguer Bar, que em outra ocasião contribuiu com doação para o 22 

Ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais. A Sra. Taiane Miyake 23 

informou que ainda estava esperando a confirmação do Sr. Victor Allencar, da Produtora 24 

Dois Pontos Filmes sobre a produção visual da Parada. Assunto discutido na 46° reunião 25 

ordinária de julho de 2019. Nisso foi decidido pelos membros de não esperar mais pela 26 

resposta do Sr. Victor Allencar, em virtude que a Parada já está se aproximando e não se 27 

pode perder mais tempo. Sr. Davi (Repres. Titular Secretária Municipal de Cultura) 28 

comentou que tem uma colega de trabalho, chamada Thatia Freitas que trabalha com 29 

audiovisual e poderia estar vendo se a mesma tem disponibilidade para fazer o material. 30 

Todos os membros aprovaram a ideia.2. Assuntos Gerais: A Sra.  Daniela (Repres.  31 

Titular CRP) informou a todos que não se utiliza mais o termo “abrigo”, no caso utiliza-32 

se o termo “acolhimento”. Já que existe toda uma equipe multidisciplinar no contexto. 33 

No caso estava sendo discutido nesse momento o projeto do abrigo para LGBTs e ocorreu 34 
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a modificação para projeto de acolhimento para LGBTs, já que a intenção do projeto não 35 

é só acolher, como também de capacitar e afins para o mercado de trabalho. a Sra. Mônica 36 

Dornellas (Membro suplente SEDS e chefe de seção de apoio a diversidade)  informou 37 

que vai acontecer no dia 11 de setembro uma reunião, com local a definir, às 15h:00 com 38 

todos as secretarias da prefeitura Municipal de Santos e demais colaboradores para 39 

envolvidos na  realização da II Parada, no caso todo um check list. 3. Informes Gerais: 40 

A Sra. Coordenadora informou que a próxima reunião extraordinária será no dia 04 de 41 

setembro de 2019, às 18h30 em primeira convocação ou às 19h00 em segunda 42 

convocação, na Estação da Cidadania, Av Ana Costa, nº340, Santos/SP. A reunião foi 43 

encerrada com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada 44 

a presente ata a qual vai assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake e pelo 2º 45 

Secretário Junior Araújo Sousa  46 

Coordenadora: Taiane Miyake 47 
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2º Secretário Junior Araújo Sousa 49 


