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No dia 04 de setembro 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 4ª 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 Municipal da Diversidade Sexual (23 a 28 de setembro).  3. Informes 11 

Gerais. Abertos os trabalhos, justificou-se a ausência dos seguintes membros: Dra. 12 

Andréa Incerpi, Sr. Junior Souza, Sra. Daniela Stazack e Sra. Flávia Bianco. 1. 13 

Assuntos pertinentes à 2ª Parada do Orgulho LGBT (29 de setembro) – Tema: 14 

“50 anos de Stonewall: Amar! Viver! Lutar!”: Os membros do grupo “enfermagem 15 

sem preconceitos” compareceram na reunião e informaram que, no dia em que se 16 

realizará a 2ª Parada do Orgulho LGBT, levarão corações com mensagens 17 

motivacionais. Além disso, a integrante do referido grupo, Sra. Vanessa, questionou 18 

a Sra. Coordenadora se a mesma saberia como conseguir preservativos para serem 19 

distribuídos na aludida Parada. Sendo assim, a Sra. Taiane informou que possuía 11 20 

(onze) caixas contendo, cada uma, 144 (cento e quarenta e quatro) unidades de 21 

preservativos na Secretaria que sobraram do ano passado. Assim, a Sra. 22 

Coordenadora informou que o grupo poderia buscá-las com a Sra. Mônica (Chefe de 23 

Seção de Apoio a Diversidade) na Rua XV de Novembro, nº 183, no segundo andar. 24 

Ademais, o grupo explanou sobre o trabalho que vem sendo realizado, em busca de 25 

um tratamento humanizado para o público LGBT na área da saúde e, neste 26 

momento, a Sra. Coordenadora os convidou para caminharem na frente do trio 27 

elétrico, junto com as “mães pela diversidade”, sendo o convite imediatamente 28 

aceito. Em continuidade, esclarece-se que todos os artistas que se apresentarão na 29 

2ª Parada do Orgulho LGBT foram convidados para esta reunião. Neste sentido, a 30 

Dra. Daisy Eastwood informou que elaborou uma planilha com toda a documentação 31 

dos artistas (nome completo, documentos pessoais, conta e agência bancária) e que 32 

a enviará para a Sra. Mônica. Em continuidade, o produtor da artista “Leci Brandão 33 

Cover”, Senhor Jonathan Melo, comunicou que terão um show em São Paulo no 34 



mesmo dia da Parada e, por conta disso, solicitou que a apresentação da referida 35 

artista estivesse entre as últimas atrações. As artistas “Magenta” e “Violetta” também 36 

comunicaram que irão trabalhar no dia da Parada e, por tal razão, solicitaram que o 37 

horário da apresentação de seus respectivos shows fosse marcado somente após o 38 

término da jornada laboral. Em seguida, a Sra. Soraia alertou todos os artistas 39 

presentes sobre a questão das drogas, pedindo que respeitassem o local de 40 

trabalho, para que não haja nenhuma intercorrência neste sentido dentro das tendas 41 

e do trio elétrico. A Sra. Coordenadora comunicou que a rede “Burgman” será uma 42 

empresa parceira, pois fornecerá lanches para os artistas, produtores e para a 43 

organização no dia da Parada. Destaca-se que, desde o ano passado a rede 44 

“Burgman” fornece os lanches. No mais, a Sra. Taiane Miyake aduziu que algumas 45 

pessoas ainda possuem uma imagem negativa da referida empresa, mas teceu 46 

algumas considerações sobre o caso das duas meninas, no ano passado, que 47 

causou polêmica. Sendo assim, esclareceu que, tanto a rede “Burgman”, quanto as 48 

duas meninas envolvidas, foram convidadas, na época, para a reunião desta 49 

Comissão Municipal. Entretanto, informou que somente os representantes da 50 

empresa estiveram presentes e que, ainda, estes informaram que 80% dos seus 51 

funcionários são LGBT’s e/ou refugiados, apresentando-se como uma empresa 52 

aberta a diversidade, contando sua versão do ocorrido. Por outro lado, as duas 53 

meninas, mesmo com o espaço cedido, nunca compareceram, portanto, não é 54 

sabido qual a versão destas. Além disso, a Sra. Coordenadora aduziu que os 55 

membros da Comissão Municipal estão em busca de outras parcerias que também 56 

forneçam lanches, a fim de atingirem a quantidade necessária. Em relação aos 57 

cachês dos artistas, a Sra. Taiane relatou as dificuldades encontradas para 58 

consegui-los, mas informou que, finalmente, obteve êxito e que só foram aprovados 59 

os artistas que cumpriram com todos os requisitos do edital, pois a transparência é 60 

praxe da Prefeitura Municipal de Santos. A Dra. Daisy solicitou que os artistas 61 

fizessem uma arte ou um vídeo curto convidando o público e falando sobre o show 62 

que apresentarão para posterior divulgação nas redes sociais da Parada LGBT. 2. 63 

Assuntos pertinentes à 8ª Semana Municipal da Diversidade Sexual (23 a 28 de 64 

setembro). A Sra. Coordenadora convidou todos os presentes para a abertura da 8ª 65 

Semana da Diversidade Sexual que se realizará no dia 23 de setembro, às 18h30, 66 

na Câmara Municipal de Santos e, ainda, comunicou que todas as “drags queens” 67 

que quiserem ir montadas podem ir, pois a Câmara é “a casa do povo” e as pessoas 68 



devem entrar como elas, realmente, se vestem e como se sentem bem. Nesta ótica, 69 

a Sra. Taiane Miyake aduziu que, inclusive, seria interessante a presença das “drags 70 

queens” para quebrar estigmas e para, aos poucos, o público LGBT começar a 71 

ocupar os espaços públicos. A Sra. Coordenadora  informou aos presentes que nos 72 

últimos 3 (três) anos a Semana Municipal de Diversidade Sexual contou com o apoio 73 

de emendas parlamentares, em que vereadores disponibilizaram verbas para a 74 

realização dos eventos. Destacou-se que, dos 21 (vinte e um) vereadores 75 

empossados, somente 2 (dois) disponibilizaram verbas por meio de emendas, sendo 76 

estes a Sra. Telma de Souza e o Sr. Sergio Santana. A Sra. Coordenadora reforça o 77 

convite para que todos participem dos eventos durante a semana e complementa 78 

que o público LGBT precisa se unir e comparecer aos eventos, para que haja 79 

visibilidade e representatividade. A Sra Soraia complementa a fala da Sra. 80 

Coordenadora, indicando que a participação de todos será excelente em vários 81 

aspectos, citando próximos cachês, organização e apoio de políticos. A Sra. Taiane 82 

Miyake, por fim, aduz que a busca por empresas parceiras não é fácil, pois muitas 83 

ainda possuem um pouco de estigmas e receios em associar a empresa ao público 84 

LGBT e, que por tal razão, é preciso, realmente, que a população LGBT persista e 85 

apareça nos espaços. Durante a reunião foram apresentados todos os eventos que 86 

ocorrerão durante a Semana de Diversidade Sexual e, inclusive, a Dra. Daisy 87 

Eastwood informou que todos os artistas receberão a programação completa por e-88 

mail e pediu o apoio para divulgação. A Sra. Coordenadora finalizou a reunião 89 

informando que das 9 (nove) cidades da baixada santista, Santos é a única que tem 90 

uma Comissão Municipal de Diversidade Sexual e que conta uma sessão de apoio 91 

ao público LGBT, reforçando, ainda, que há uma Lei de Nome Social que garante o 92 

respeito a travestis e transexuais na cidade de Santos. Por fim, a Sra. Taiane Miyake 93 

aduziu que Santos é uma cidade que avançou muito em relação aos direitos e 94 

garantias das pessoas LGBT’s, mas que ainda há muito mais para ser feito e que, 95 

por isso, é preciso que o público apareça e marque presença na 8ª Semana 96 

Municipal de Diversidade Sexual. 3. Informes Gerais. A Sra. Coordenadora 97 

informou que a próxima reunião será ordinária, agendada para o dia 18 de setembro 98 

de 2019, às 18h30 em primeira convocação ou às 19h00 em segunda convocação, 99 

na Estação da Cidadania, Av. Ana Costa, nº 340, Santos/SP. A reunião foi encerrada 100 

com a presença dos integrantes que assinaram a lista anexa, tendo sido lavrada a 101 



presente ata a qual vai assinada pela Coordenadora, Sra. Taiane Miyake e pela 102 

Secretária ad hoc Talita Sessa Corrêa Gabos Morozetti .  103 

 104 

Santos, 04 de setembro  de 2019. 105 

 106 

Coordenadora: Taiane Miyake 107 

 108 

Secretária ad hoc: Talita Sessa Corrêa Gabos Morozetti 109 


