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Ata da 225ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 
COMMULHER. Aos 20 dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 9:00 horas, iniciamos a 

reunião presencial no Auditório- Rua D. Pedro II, 25, cujas presenças foram confirmadas através da 

folha de presença anexa. A reunião foi conduzida pela Presidente Ercila Wiggert e pela Vice-

Presidente Diná Ferreira Oliveira. A presidente cumprimentou, agradeceu a presença de todas e em 

seguida iniciou a pauta da Assembleia. Item 1- Apreciação e Deliberação da Ata AGO 224ª – 

COMMULHER- A Ata foi aprovada sem ressalva. Item 2- Avaliação Assembleia Itinerante e 

planejamento pra próximas Assembleias Itinerantes – Com a palavra a Vice-Presidente Diná 

agradeceu a conselheira Daniela pelo empenho em preparar lanche para as participantes da 

assembleia itinerante. Com a palavra a conselheira Daniela ressaltou a importância de realizarmos a 

próxima assembleia itinerante no período da tarde, já que na zona noroeste há um grande número de 

crianças pequenas e estas, estudam no período da tarde, no qual as mães estão livres para participar 

da próxima assembleia. Com a palavra a vice-presidente Diná disse que no dia da assembleia 

itinerante, estava muito frio e chovendo bastante, o que pode ter atrapalhado maior participação e  

que estava previsto a subida da maré por volta das 15h, o que realmente ocorreu e esse fato teria  

dificultado ainda mais a participação da comunidade. Com a palavra a Conselheira Daniela, ressaltou 

a importância de realizarmos assembleias itinerantes, de fazermos uma boa divulgação, pois 

precisamos levar a informação para as mulheres em seus bairros.  Com a palavra a vice-presidente 

Diná, sugeriu que a assembleia seja realizada das 14h às 16h, pois após esse horário as mães saem 

para buscar seus filhos na escola. Com a palavra a presidente Ercilla ressaltou a importância de 

realizarmos num local onde essas mulheres já façam alguma atividade, porque assim aproveitamos a 

presença delas. Com a palavra a vice-presidente Diná perguntou às conselheiras em qual local 

faremos a próxima assembleia itinerante? Com a palavra a presidente Ercilla relatou ter conversado 

com a conselheira Milene Mori acerca do local e foi sugerido fazermos num dos morros.  A 

presidente sugeriu o morro do São Bento por ter vários trabalhos, atividades lá. Com a palavra a 

conselheira Daniela, da SEDS, sugeriu contatarmos as Unidades de Sa, o CRAS, a SEDUC e a 

Igreja. Com a palavra a Sra. Margarida, convidada que reside na Comunidade, disse que solicitará o 

salão da Igreja. Com a palavra a presidente Ercilla ressaltou a importância da participação dos 

profissionais dos serviços da prefeitura a fim de que possamos dar as respostas, as orientações na 

hora. Ficou acordado pelo Conselho que a assembleia itinerante será no dia 18 de julho das 14 às 16 

horas no morro do São Bento, no salão da igreja. Com a palavra a presidente Ercilla mencionou o 

grande número de absenteísmo em consultas médicas, relatado pelos técnicos da Unidade de Saúde. 

Com a palavra a Vice-Presidente Diná ratificou essa questão e disse que o mesmo ocorre em relação 

aos cursos gratuitos, por exemplo, no curso de política para as mulheres tivemos mais de 70 (setenta) 

mulheres inscritas e apenas 20 participantes.  Com a palavra a presidente Ercilla relatou como 

exemplo, que há uma parceria da prefeitura (criança na escola) com a clínica Bolzan, na qual eles 

cedem trinta consultas para crianças no sábado de manhã. Disse que agendavam cinquenta (50) 

crianças e apareciam doze (12). Item 3 – Relatos da Diretoria -  A presidente relatou que foi 

acompanhada da Vice-Presidente Diná, até a Delegacia da Mulher para conhecerem a delegada 

responsável, Dra. Carla, e expor a respeito do trabalho em rede e disseram que estão tentando uma 

articulação entre a delegada e a Secretaria de Saúde e em seguida com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social, para que ela conheça onde ocorre o agravo da violência e onde são 

recebidas as notificações.  Nessa conversa a delegada falou sobre como são recebidas as ligações do 

180 e quais providências, a mesma informou que um Investigador entra em contato com a vítima 

para verificar a veracidade da denúncia e, caso seja vontade da vítima, é aberto um Boletim de 

Ocorrência. Diná complementou informando que a maioria das ligações são feitas por terceiros. Com 

a palavra a presidente Ercilla acrescentou que em caso negativo, não há possibilidade de dar  
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prosseguimento. Diná comentou também a respeito da ficha de notificação que tem apresentado 

vários campos em branco, razão pela qual sugeriu uma reunião com a Secretaria de saúde e num 

outro momento, com a SEDS. Disse ainda que perguntou à delegada se as mulheres são orientadas a 

procurar o CREAS e ela respondeu positivamente. Diná relembrou às conselheiras que na delegacia 

da mulher há duas guardas municipais, que fizeram a capacitação para atender ao convênio com o 

Ministério Público – Guardiã Maria da Penha, ressaltando que as guardas fazem um atendimento 

muito humanizado e uma pessoa no administrativo, cedidas pela Prefeitura. Com a palavra a 

presidente Ercilla disse ser muito importante saber acolher, que este acolhimento seja humanizado. 

Sugeriu fazermos um convite para a delegada da delegacia da mulher para participar da assembleia 

de agosto onde traremos nossas demandas e ela as dela. Item 4. Relatos da Coordenadoria da 

Mulher - Com a palavra a Vice-Presidente Diná reiterou a visita à delegacia de mulher e relatou que 

em conjunto com a presidente Ercilla realizou uma reunião com a Secretaria de Saúde que está 

preocupada com as informações da ficha de notificação. Disse que no ano passado solicitou ao 

DETIC a criação de uma página com dados de violência contra a mulher, que foi feito. Esclareceu 

que a referida página “puxa” as informações da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de 

Saúde e os dados da Secretaria de Segurança são solicitados e após o recebimento são inseridos pela 

Coordenadoria da Mulher. Diná relembrou já ter apresentado essa página sobre violência, ao 

conselho que acabou percebendo a necessidade de realizarmos uma assembleia itinerante no bairro 

Jardim Rádio Clube. Diná disse que a Secretaria de Saúde, procurou o conselho pois está preocupada 

com alguns dados por conta da ficha de notificação. Tendo em vista o exposto vamos nos reunir com 

o DETIC para esclarecimentos. Diná disse também que na última reunião realizada com a 

informática foi solicitado a inserção do número de processos que recebem, bem como o número de 

visitas referente ao Programa - Guardiã Maria da Penha. Relembrou ainda, que temos a disposição o 

curso de política para as mulheres. 5. Assuntos Gerais – Com a palavra a Vice-Presidente Diná 

ressaltou a importância da presença da Secretaria de Esportes para trazer ao conselho informações 

acerca da existência de atividades físicas voltadas para a mulher. Diná solicitou à conselheira 

Bernadete, representante da secretaria de esportes, que informe, por exemplo, que esportes temos no 

Morro do São Bento, onde realizaremos a Assembleia itinerante a fim de ser informado durante a 

assembleia. Sem nada mais a tratar, a Presidente agradeceu as presenças e deu por encerrada a 

reunião às 11 horas, onde eu, Paula Regina de Castro Rocha Rodrigues Alves, redigi a presente Ata, 

que vai assinada por mim e pela Presidente Ercilla Wiggert. 

 

 

 

 
 

 

             Ercilla Wiggert                                      Paula Regina de C. R. Rodrigues Alves 

      Presidente do COMMULHER                               1ª Secretária 
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CONSELHEIRO REPRESENTATIVIDADE             JUNHO 

Renata Costa Bravo Oliveira  TITULAR GPM  

Marisol Izabela Ramos SUPLENTE GPM P 

Daniela Costa Magalhães  TITULAR SEDS P 

Barbara Weinert Ferreira Nogueira  SUPLENTE SEDS  

Diná Ferreira Oliveira  TITULAR COMULHER P 

Roberta da Silva Nascimento  SUPLENTE COMULHER P 

Elizabeth dos Santos Tavares  TITULAR SECULT A 

Eliana Gonçalves Ferreira Cuqui SUPLENTE SECULT  

Fabiana Riveiro TITULAR SEDUC  

Cristina da Costa Rodrigues SUPLENTE SEDUC P 

Bernadete Bocamino Moussalli  TITULAR SEMES P 

Andrea Cristina Leone de Sá SUPLENTE SEMES  

Paula Regina de Castro Rodrigues Alves TITULAR SEGES P 

Fabíola do Carmo Pereira de Lima SUPLENTE SEGES  

Milene Mori Ferreira Luz  TITULAR SMS J 

Laura Mafra SUPLENTE SMS  

Gláucia Cristina Silva de Oliveira  TITULAR SESEG P 

Ana Carolina da Silva Costa Emilio SUPLENTE SESEG  

Eduardo Dias Mattos TITULAR Diretoria de Ensino de Santos A 

Ricardo Carvalho Ferreira  SUPLENTE Diretoria de Ensino de Santos  

Karla Cristina Martins Pereira TITULAR Polícia Civil A 

Andréia Maria Arakaki SUPLENTE Polícia Civil  

Maristela de Souza  TITULAR SOROPTIMISTA  A 

Thereza Guedes  SUPLENTE SOROPTIMISTA - Praia  

Simone Figueira Nobrega Prates  TITULAR VIDAS RECICLADAS P 

Gislayne Kristyna Pereira Custódio  SUPLENTE VIDAS RECICLADAS                  

Maria Fernanda Silva Cardoso TITULAR UACEP P 

Adriana de Aguiar Siqueira SUPLENTE UACEP  

Ercilla Maria Vargas Wiggert  TITULAR MAF P 

Tania Maria Pereira Aguiar de Paula SUPLENTE MAF  

Isabela Castro de Castro  TITULAR ROTARY CLUBE - BOQUEIRÃO  

Anna Maria Santos da Silva  SUPLENTE ROTARY CLUBE - BOQUEIRÃO P 

Elza Pereira dos Santos  TITULAR ROTARY CLUBE - ZN P 

Agostinha Ambrósia Ferreira de Sousa SUPLENTE ROTARY CLUBE - ZN  

 TITULAR   

Elaine Cristina Gonzalez Garcia SUPLENTE SOROPTIMISTA  

Flavia Cibelli Rios TITULAR CONCIDADANIA A 

Mayara Prado de Oliveira SUPLENTE OAB A 

Lucilda Teixeira Barbosa  TITULAR FUNDAÇÃO LUSÍADA P 

Conceição dos Santos Almeida Dante  TITULAR UNISANTA J 

Silvana Nogueira Souza  SUPLENTE UNISANTA  

Terezinha Carmen Gandelman TITULAR UNIP A 

Selma Martinez Simões Rodrigues de Lara SUPLENTE UNIP  

  

 


