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Ata da 231ª. Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

COMMULHER. Aos 19 dias do mês de dezembro 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 230ª – COMMULHER- A Presidente informou que a ata foi aprovada sem ressalva. 

Item 2 – Planejamento das ações do Conselho em 2023 – Com a palavra a Presidente Ercilla 

informou que teremos eleição para o nosso Conselho. Com a palavra a Vice-Presidente Diná 

explicou que funciona da seguinte maneira: em janeiro é publicado um edital convidando as 

entidades que queiram se inscrever, inclusive as já inscritas no ano anterior deverão se inscrever 

novamente, depois são encaminhados os ofícios para as secretarias com o objetivo de confirmarem 

ou alterarem as indicações dos representantes e em março fazemos a posse, ressaltando que já é de 

praxe a Presidente ser alguém da sociedade civil. Com a palavra a Presidente Ercilla disse que não 

será apresentado na presente reunião o Plano de Ação do Conselho pois não conseguiram terminar 

em razão de ser muito extenso e exigir muita discussão por ser muito antigo. Quanto ao tema a 

Presidente solicitou ao Conselho que apresentasse suas propostas para a partir das mesmas 

pensarmos quem iremos convidar para a palestra e lançou sua sugestão de tema acerca de algo 

voltado à política, como por exemplo: As mulheres na Política nesta última eleição, uma vez que as 

eleições aconteceram neste ano. Disse ainda que ela e a Vice-Presidente Diná consideram um tema 

muito importante e solicitaram às conselheiras indicações de palestrantes e foi proposto a Ex-

Promotora de Justiça Gabriela Manssur, considerando sua experiência como candidata a Deputada 

Federal não eleita. Com a palavra a Vice-Presidente Diná disse que pensaram no tema: “Desafios da 

participação da mulher na política”. O Conselho aprovou o tema e a palestrante. A conselheira 

representante do Gabinete do Prefeito Municipal, Natália dos Santos, sugeriu, na hipótese da 

impossibilidade de comparecimento da Gabriela Manssur, que convidássemos a Promotora Vera 

Taberti para fazer a análise das campanhas políticas, pois dentro desse tema ela fala a respeito das 

mulheres que foram candidatas e não eleitas. Com a palavra a Vice-Presidente Diná disse que 

conhece Vera Taberti e que inclusive foi a palestrante convidada no ano de 2020, mas que em razão 

da Pandemia iniciada naquele mesmo ano, o evento foi cancelado. Informou que ela havia feito um 

trabalho sobre as candidaturas laranja. Diná propôs as datas 10, encerrando a Semana da Mulher, ou 

17 de março. Com a palavra Fabiana, representante da SEDUC, sugeriu uma pauta mais próxima da 

realidade das mulheres que buscam o crescimento profissional, independência, buscando trazer  

mulheres para um encontro de boas práticas, desse sucesso, como exemplo, a mulher que criou o 

projeto Cajú, ou seja, mulheres que passem a mensagem de que é realmente possível empreender, 

assim, fica mais próximo da realidade delas. Com a palavra a Vice-Presidente Diná disse que essa 

sugestão pode ser adicionada à Programação de Março – Mês da Mulher, comentou também sobre o 

Projeto Mulheres Solidárias ter ganhado o Prêmio Comunidade em Ação e que poderia ser chamada 

para participar dessa Programação. Item 3 – Discussão e Deliberação acerca da Semana da 

Mulher 2023 - Com a palavra a Vice-Presidente Diná disse que a SEPACOM faz um ofício e 

encaminha ao gabinete do prefeito para que seja agendada a abertura da semana da mulher. Propôs 

ao Conselho que encaminhemos como sugestão de data da abertura da Semana da Mulher o dia 6 de 

março, segunda-feira, já que o dia 8 de março cai numa quarta-feira. Item 4 - Relatos da Diretoria 

Executiva – Com a palavra a Presidente Ercilla perguntou às conselheiras se alguma conselheira 

gostaria de falar algo e a conselheira Milena (SMS) relatou sobre o último encontro deste ano do 

Pró-Mulher no qual tivemos uma palestra da Márcia Atik e que para o próximo ano teremos muitas 

coisas para fazer devido às sugestões feitas na penúltima reunião do Pró-Mulher. Com a palavra a 
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Presidente destacou o papel do nosso Conselho em monitorar, acompanhar, saber o 

que está acontecendo de fato e que precisamos solicitar o que está ocorrendo nas reuniões, 

oficialmente, pois tudo o que for política pública para a mulher tem que passar pelo conselho. 

Destacou também a importância de realizarmos um trabalho com os homens também.  Com a palavra 

a delegada da Delegacia da Mulher, disse que realizam um diálogo com o investigado que não é só 

sobre o fato, que fazem um trabalho de “formiguinha” buscando conscientizá-lo de que está 

respondendo a um procedimento investigatório sério e que este se tornará um processo, ou seja, 

procuramos fazer uma abordagem que inclui essa conscientização. Item 5 – Relatos da 

Coordenadoria da Mulher – Com a palavra a Coordenadora Diná informou que fizemos a Semana 

do Basta, com as caminhadas, que deram muito certo e fizemos um planejamento para 2023, 

encaminhado à Secretária Renata Bravo da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos com 

algumas ações por exemplo: falar com os agentes comunitários de saúde, o que já foi feito no fim da 

gestão do secretário Márcos Calvo, e é necessário retomar. Propôs fazer palestras nos sindicatos 

sobre o que é violência contra a mulher, ressaltando o que eles acreditam não ser violência, mas é. 

Disse ainda que sendo aprovado o planejamento apresentará ao conselho para que possam fazer 

alguma sugestão.  Item 6 - Assuntos Gerais – Com a palavra a conselheira Lucilda, representante da 

Fundação Lusíadas, relatou que na fundação há um projeto chamado Projeto Solidário UNILUS, que 

objetiva atender jovens de 16 a 29 anos da região do Macuco, porém, não tinham demanda, as 

pessoas não procuravam, razão pela qual, sempre trabalharam com poucos jovens que começavam e 

depois desistiam. Então, decidiu mudar e atender à mulher, por isso, solicitou às conselheiras, que 

dessem sugestões de cursos como: cuidador de idosos, que seria ministrado por enfermeiros da 

Fundação, com horas de estágio em clínicas de repouso, cuidador de bebês, de crianças e primeiros 

socorros. Temos também a oficina de contador de histórias, com o professor Gilberto.  As 

conselheiras acharam os cursos muito bons e sugeriram acrescentar o curso de doula e solicitaram 

que Lucilda fornecesse mais detalhes como: a carga horária, se é profissionalizante e os horários para 

que possam divulgar nas Assembleias Itinerantes, nos CRAS e CREAS entre outras unidades da 

Prefeitura. Com a palavra a Vice-Presidente Diná ressaltou que a partir do momento que uma 

universidade se inscreve no Conselho da Mulher, precisamos saber o que ela tem a oferecer à 

comunidade, às mulheres, já que eles têm isenções entre outros benefícios. Eles podem oferecer uma 

vaga gratuita em algum curso, por exemplo. Disse que a UNIMES disponibiliza atendimento 

psicológico, já a UNIP tem ambulatório de fisioterapia ótimo, que poderiam disponibilizar uma ou 

duas vagas, na São Judas tem o curso de cosmetologia, que poderiam oferecer uma ou duas vagas, 

pois isso se torna uma profissão. As Conselheiras perguntaram acerca do Fundo Municipal da 

Mulher e a Presidente Ercilla informou que continua parado na Câmara Municipal desde agosto e 

que cobrará agilidade. 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             DEZEMBRO 

Renata Costa Bravo Oliveira  TITULAR GPM  

Natalia Lucena dos Santos SUPLENTE GPM P 

Daniela Costa Magalhães  TITULAR SEDS  

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 P 

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 P 

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  

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  

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  

  

 


