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Ata da 218ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

COMMULHER. Aos 18 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 15:00 horas, iniciamos 

a reunião por videoconferência através do link: https://meet.google.com/xim-xxyp-kkc, cujas 

presenças foram confirmadas através do “chat” e na folha de presença anexa. A reunião fo i 

conduzida pela Presidente Cícera Musa 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 217ª – COMMULHER- A Ata foi aprovada sem ressalva. 

Item 2- Evento alusivo ao Dia Internacional do Idoso: Apresentação da Dra. Karen Kiss Henke 

(SMS) – Palestra sobre doenças comuns em idosas – Com a palavra a Dra. Karen Kiss, 

representando o Departamento e Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Santos, iniciou sua fala às 

15:15h, com apresentação de slides, explanando sobre as principais doenças que atingem idosos no 

Brasil, e esclarecendo que a incidência é maior em mulheres na proporção de cerca de 65%, 

destacando que o Câncer de Mama é a segunda principal causa de morte entre as mulheres, motivo 

pelo qual campanhas de prevenção como as do Outubro Rosa são tão importantes. Encerrada a 

apresentação com slides às 15:40h, a Dra. Karen abriu espaço para perguntas dos participantes, a 

partir das quais fez esclarecimentos sobre os prejuízos causados à saúde pelo consumo de álcool e 

açúcar, que produzem processos inflamatórios no corpo e reduzem a imunidade. Esclareceu também 

sobre a importância de manter hábitos de vida saudáveis, com alimentação o mais natural possível e 

prática regular de exercícios físicos. Falou ainda sobre a importância das vitaminas D e B12, para 

manutenção da imunidade e da capacidade cognitiva. Questionada sobre qual era a idade ideal para 

as mulheres começarem a procurar os cuidados de um geriatra, a Dra. informou que não existe uma 

idade exata, mas que o ideal seria após o início da menopausa/climatério, deixando claro que o 

processo de adoecimento não começa nesse ponto, e sim desde sempre, reforçando a importância do 

cuidado desde a infância. A Dra. comentou sobre a pouca quantidade de geriatras na Prefeitura de 

Santos, em contraponto ao grande número de população idosa na cidade, o que chamou muito a 

atenção das conselheiras. A vice-presidente Diná fez uma sugestão, que foi acolhida pela presidente 

Cícera, de encaminhar um questionamento ao Conselho Municipal do Idoso, para verificar se há 

algum programa de tratamento específico voltado à saúde dos idosos em Santos. Questionada pela 

presidente Cícera sobre as motivações que levariam os idosos a procurar os serviços esportivos 

oferecidos pela PMS, se por iniciativa própria ou por recomendação médica, a conselheira Tosca, 

representante da Secretaria de Esportes, informou que a maioria procura por iniciativa própria, e 

comentou da dificuldade que alguns idosos encontram para conseguirem acesso aos serviços 

esportivos devido à burocracia exigida, e dificuldade para conseguir atestado médico. Sem mais 

perguntas, a apresentação da Dra. Karen foi encerrada às 16:30h. Item 3 – Relatos da Diretoria – 

Com a palavra a presidente Cícera relatou sua preocupação com a pouca participação do Conselho, e 

sente a necessidade de mais ações efetivas e mais parcerias, dando o exemplo de que o contato com 

as universidades para verificação do que podem oferecer já foi solicitado, porém não foi efetivado. 

Sente falta também de maior articulação para contato do COMMULHER com outros conselhos, e 

relatou a dificuldade para obter informações de outras áreas. A presidente colocou-se a disposição 

para conversas individuais ou em grupo para quaisquer das conselheiras que quiser ou precisar. Item 

4 – Relatos da Coordenadoria da Mulher – Com a palavra a coordenadora Diná informou que 

apesar do veto presidencial para a política de distribuição de absorventes higiênicos às mulheres em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, os municípios estão se organizando por conta própria, e 

que Santos já conta com um Projeto de Lei sobre o assunto em andamento, mas que enquanto essa lei 

não for implantada, a Seduc, por meio do Fundo Social,  tem feito a distribuição por meio de doações 

recebidas. Informou, também, que em Novembro, em atendimento à Lei Municipal nº 2783 de 2011 

que cria a Semana do Basta, na semana em que estiver contido o dia 25 de novembro, data do Dia  

https://meet.google.com/xim-xxyp-kkc


CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

COMMULHER - SANTOS/SP. 

Lei Municipal nº. 2.039 de 30/07/2002, 

alterada pelas Leis nºs. 2.488 de 30/10/2007e 2.702 de 16/07/2010 

 

Internacional da Não Violência contra a Mulher, será realizado evento alusivo à data e poderá ter a 

participação do Conselho como parceiro.  Item 5 – Assuntos Gerais – Com a palavra a Presidente 

Cícera fez um questionamento sobre a opinião da convidada Cristiane Andrea, sobre um vídeo no 

qual era apresentado uma boneca trajando vestido e genitália masculina, e qual impacto psicológico 

isso poderia causar nas crianças. A conselheira relatou sua experiência com crianças e disse que elas 

entendem o que lhes for ensinado, que a maior preocupação é com os adultos à volta das mesmas, e 

que o mercado, em algumas circunstâncias, se aproveita das pautas LGBTQIA+ para criar, 

desnecessariamente, novos produtos que atendam às necessidades específicas da população 

transexual. A conselheira Nadir, representante do CONCIDADANIA, relatou a grave situação de 

muitas mulheres gestantes e/ou com crianças de colo vivendo em situação de rua, demonstrou 

preocupação com essa situação, cobrando um posicionamento do conselho, e sugerindo uma 

interação com o CMDCA, para análise do que já está sendo realizado em outras cidades da região e 

verificação do que é possível realizar em Santos. Sem nada mais a tratar, a Presidente agradeceu as 

presenças e deu por encerrada a reunião às 17 horas, onde eu, Fabíola do Carmo Pereira de Lima, 

redigi a presente Ata, que vai assinada por mim e pela Presidente Cícera Musa. 
 

 

 

Cícera Severina da Conceição Musa               Fabíola do Carmo Pereira de Lima                                                                                               

      Presidente do COMMULHER                               Conselheira Suplente 
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CONSELHEIRO REPRESENTATIVIDADE          OUTUBRO 

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  

Eliana Gonçalves Ferreira Cuqui SUPLENTE SECULT  

Liliane Claro de Rezende TITULAR SEDUC  

Simone Barbieri SUPLENTE SEDUC  

Tosca Padovani  TITULAR SEMES P 

Daniella Medeiros Moreira Rogel SUPLENTE SEMES  

Paula Regina de Castro Rodrigues Alves TITULAR SEGES FÉRIAS 

Fabíola do Carmo Pereira de Lima SUPLENTE SEGES P 

Milene Mori Ferreira Luz  TITULAR SMS  

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  

Ricardo Carvalho Ferreira  SUPLENTE Diretoria de Ensino de Santos  

Karla Cristina Martins Pereira TITULAR Polícia Civil  

Andréia Maria Arakaki SUPLENTE Polícia Civil  

Maristela de Souza  TITULAR SOROPTIMISTA   

Thereza Guedes  SUPLENTE SOROPTIMISTA - Praia  

Simone Figueira Nobrega Prates  TITULAR VIDAS RECICLADAS P 

Gislayne Kristyna Pereira Custódio  SUPLENTE VIDAS RECICLADAS                 P 

Cícera Severina da Conceição Musa TITULAR UACEP P 

Adriana de Aguiar Siqueira SUPLENTE UACEP  

Tania Maria Pereia Aguiar de P. Eduardo  TITULAR MAF  

Rosana de Barros Marques  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  

Agostinha Ambrósia Ferreira de Sousa SUPLENTE ROTARY CLUBE - ZN  

Thaís Perico Gomes TITULAR ONG HELLA  

Elaine Cristina Gonzalez Garcia SUPLENTE SOROPTIMISTA  

Nadir de Souza Brito TITULAR CONCIDADANIA P 

Rebeca Carneiro Costa Moura Salgado SUPLENTE OAB P 

Lucilda Teixeira Barbosa  TITULAR FUNDAÇÃO LUSÍADA P 

Conceição dos Santos Almeida Dante  TITULAR UNISANTA  

Silvana Nogueira Souza  SUPLENTE UNISANTA  

Terezinha Carmen Gandelman TITULAR UNIP P 

Selma Martinez Simões Rodrigues de Lara SUPLENTE UNIP  

  

 


