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Ata da 230ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

COMMULHER. Aos 21 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 9h, iniciamos a 

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

confirmadas através da folha de presença anexa. A reunião foi conduzida pela Presidente Ercilla 

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 229ª – COMMULHER- A Presidente informou que a ata foi aprovada sem ressalva. 

Item 2 – Avaliação das ações do Conselho em 2022 e Planejamento para 2023 – Com a palavra a 

Presidente Ercilla solicitou às conselheiras que avaliassem as ações de 2022 manifestando os pontos 

positivos e negativos, relembrando inicialmente que foram realizadas duas assembleias itinerantes,  

perguntando em seguida ao Conselho se achavam que deveríamos continuar com as mesmas em 

2023. Todas opinaram pela continuidade. Com a palavra a Conselheira Milene (SMS) sugeriu que 

apresentemos os serviços de outras secretarias, ampliando o rol de serviços apresentados. Com a 

palavra a Presidente Ercilla propôs encaminharmos ofício para a secretaria escolhida solicitando um 

espaço para realização da próxima assembleia itinerante, bem como a divulgação junto aos 

frequentadores dos cursos a fim de que participem. Ercilla ressaltou a importância de apresentarmos 

o fluxo, o caminho a ser percorrido pela mulher no caso de ser vítima de violência, do qual acredita 

que sempre deverá fazer parte da apresentação, as Secretarias de Saúde e a de Desenvolvimento 

Social. Com a palavra a Conselheira Milena disse achar que devemos continuar apresentando esse 

fluxo, pelo menos no primeiro semestre uma vez que já demos início a isso e precisamos multiplicar 

essas informações; sugeriu também, que sejam explicados os tipos de violência, já que muitas 

mulheres pensam que violência é só física. Com a palavra a Vice-Presidente Diná manifestou a 

importância de informarmos quais são os sinais de violência, pois muitas vezes elas desconsideram 

esses sinais por acreditar que vai passar, que só foi dessa vez. Diná disse que sempre esclarece em 

suas palestras que a violência é um processo evolutivo, vai crescendo paulatinamente, por isso não 

dá para dizer que tem um relacionamento bom e de repente sofre uma agressão. Disse que o Poder 

Judiciário tem falado muito disso. Diná disse que acha muito importante falarmos do relacionamento 

abusivo; falar sobre o golpe “boa noite Cinderela”. Com a palavra a Presidente Ercilla propôs ao 

Conselho “fecharmos” na próxima Assembleia, um cronograma compreendendo o local a ser 

visitado, qual o tema, tópicos, etc. Com a palavra a conselheira Milena (SMS) disse achar importante 

irmos nos morros e na Zona Noroeste. Com a palavra a conselheira Paula (SEGES) disse achar 

importante prepararmos a apresentação sem esquecer de estabelecer e avisar às participantes, que ao 

final da apresentação, haverá um tempo para perguntas e esclarecimentos de dúvidas, isto porque 

percebemos que as mulheres interrompem a apresentação para reclamar sobre seu problema de 

atendimento junto aos serviços como: marcação de exames, consulta etc e acabam monopolizando a 

conversa e não conseguimos acabar a apresentação dos serviços. Com a palavra a Vice-Presidente 

Diná pediu para voltar na questão do planejamento informando que foi dito pelo governo federal que 

voltarão as Conferências e que provavelmente teremos alguma coisa nesse sentido para o ano que 

vem. Com a palavra a Presidente Ercilla retomou a questão do planejamento para a Assembleia 

Itinerante dizendo que na próxima reunião precisamos “desenhar” juntos o planejamento no sentido 

de cada secretaria elaborar uma apresentação pequena para iniciarmos no ano que vem com a 

itinerante de dois em dois meses. Item 3 – Relatos da Diretoria Executiva – Com a palavra a 

Presidente Ercilla informou que a Comissão está trabalhando na atualização do Plano e aproveitou 

para agradecer a todas as participantes pela colaboração. Com a palavra a Vice-Presidente Diná 

propôs apresentar ao Conselho na próxima reunião o que já foi feito até agora para termos mais 

ideias, mais colaboração para fazermos um plano “enxuto”. Com a palavra a Presidente Ercilla 

relembrou que em janeiro temos que atualizar os membros do Conselho, pois verificamos que muitas  
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indicadas, nunca compareceram, nem justificaram as faltas, sendo necessário oficiar às Secretarias e 

entidades para que se pronunciem quanto ao interesse em continuar fazendo parte do Conselho da 

Mulher, relembrando que só é permitido três faltas. A presidente disse ainda que em relação à 

questão do fundo, o processo encontra-se na Câmara e estamos pedindo para agilizar a fim de 

podermos fazer planos para 2023 e já podemos ir pensando como utilizaremos esse dinheiro. Uma 

conselheira perguntou se o dinheiro do fundo pode ser usado para proporcionar cursos como: 

cabeleireira, manicure, faxineira etc. Com a palavra a Presidente Diná informou que sim. Com a 

palavra a Conselheira Elzinha relatou que Rotary Noroeste montou um miniapartamento para dar 

curso de cuidadora de idosos, camareira e empregada doméstica e que veio a pandemia e acabou não 

acontecendo, mas adicionou que o curso está disponível para quem quiser fazer. Com a palavra a 

Presidente Ercilla informou que o Conselho foi convidado para participar da assinatura da Lei 

4.137/2022 – Institui a Política Municipal de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres e que o 

papel do Conselho é verificar se a Lei está sendo cumprida, fiscalizar e cobrar. Finalizou informando 

que o Prefeito anunciou que fará o Departamento de Saúde Mental. Item 4 – Relatos da 

Coordenadoria da Mulher – Com a palavra a Coordenadora Diná informou que foi instituído o 

Prêmio Mulher Santista Gilze Francisco, que é destinado a mulheres (cidadãs) ou instituições que se 

destacaram por serviços relevantes na defesa da mulher santista, foi criada uma comissão de cinco 

pessoas, sendo a Coordenadoria da Mulher, o Conselho dos Direitos da Mulher, a Secretaria de 

Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social e um representante do Instituto Neo Mama, disse 

ainda que neste ano a  homenageada será a ASFAR que doa próteses mamárias para as mulheres 

vítimas de câncer de mama. Disse ainda que estão organizando a caminhada, em alusão ao Dia 25 de 

novembro “Dia Internacional de Combate à violência contra a mulher e que será no dia 27/11, com 

concentração na calçada da praia em frente a Avenida Conselheiro Nébias indo até a Concha 

Acústica, disse que surgiu a ideia de fazer a caminhada também no Jardim Botânico, no sábado, dia 

26/11 às 9 horas, assim, abrangeremos as mulheres de diversos bairros que não irão na caminhada da 

praia. Item 5 - Assuntos Gerais – Com a palavra a Vice-Presidente Diná comentou que todo ano em 

março fazemos um evento do Conselho e a Coordenadoria juntos, onde em cada ano escolhemos um 

tema, razão pela qual, solicitou que pensássemos e trouxéssemos na próxima reunião, sobre o que 

acham importante falarmos, pois é em função do tema escolhido que convidaremos a palestrante, 

ressaltando que não é necessário ser sobre violência e disse que havia pensado na Gabriela Manssur. 

Diná levantou a importância de participação de representantes de outros conselhos como da 

igualdade racial, do idoso entre outros, no Conselho da Mulher e propôs encaminharmos um ofício 

aos Presidentes desses conselhos convidando para participarem pois precisamos trabalhar em rede. 

Diná também falou da importância do papel dos agentes comunitários de saúde, por serem os únicos 

que entram nas casas das pessoas, razão pela qual, é necessário serem orientados a estarem atentos à 

questão da violência para que também saibam orientar as vítimas. Sem nada mais a tratar, a 

Presidente agradeceu as presenças e deu por encerrada a reunião, 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          NOVEMBRO 

Renata Costa Bravo Oliveira  TITULAR GPM  

Natalia Lucena dos Santos 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  

Elizabeth dos Santos Tavares  TITULAR SECULT  

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 P 

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  

Thelma Kássia da Silva  TITULAR Polícia Civil  

Mariana Máximo Ramos 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                  

Maria Fernanda Silva Cardoso TITULAR UACEP  

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  

Mayara Prado de Oliveira 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  

Selma Martinez Simões Rodrigues de Lara SUPLENTE UNIP  

  

 


