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ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUARTA REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, EM 07-03-
2023.

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dez horas e dez minutos, reuniu-se no
Plenário Ana Terra, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre, com a
presença dos vereadores José Freitas, Cláudia Araújo, Elaine Kovalski (suplente), Lourdes Sprenger,
Mônica Leal e Psicóloga Tanise Sabino.  Em con�nuidade, o senhor Presidente comunicou que o vereador
Aldacir Oliboni se encontrava em Licença para Tratar de Interesses Par�culares, conforme memorando nº
007/2023 da Seção de Registros e Anais (SRA), assumindo em sua vaga a suplente Elaine Kovalski.
Constatada a existência de quórum o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e, de imediato, foi
aprovada a Ata da reunião (ordinária) anterior, tendo sido dispensada a leitura da mesma. De imediato,
foram DISTRIBUÍDOS, para Parecer, os seguintes processos: à vereadora Lourdes Sprenger, o Projeto de
Lei do Legisla�vo nº 419/21 (Processo nº 0995/21) e à vereadora Cláudia Araújo, o Projeto de Lei
Complementar do Execu�vo nº 020/22 (Processo nº 0847/22). Dando prosseguimento, o senhor
Presidente comunicou que a pauta desta Reunião seria des�nada a debater o tema “Saúde �sica e
emocional da mulher: o que avançamos e queremos para os próximos cinco anos em Porto Alegre.”, e, de
imediato, destacou a presença de Rosa Maria Rimolo Vilarino, assessora técnica da Saúde da Mulher da
Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Caroline Moreira,
secretaria adjunta da Secretaria Estadual de Jus�ça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH); Márcia
Schwantes, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/RS; Mariana Polydoro de Albuquerque
Diefenthäler, presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB/RS; Karina Licht Orlandi, promotora de
jus�ça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS); Carla Becker Vendruscolo, fisioterapeuta
especialista em Urologia Funcional e Regenera�va; Sandra Cris�na Poerner Scalco, chefe do Serviço de
Atenção Integral em Saúde Sexual (SAISS) do Hospital Materno Infan�l Presidente Vargas (HMIPV) e
demais nomes registrados na lista de presenças. Após, o senhor Presidente, o vereador José Freitas
destacou a importância do tema e discussão da presente temá�ca, passando a condução dos trabalhos à
vereadora Psicóloga Tanise Sabino que inicialmente informou que a presente reunião teria o formato de
seminário contendo quatro palestras com temá�cas específicas sobre a conjuntura Mulher na sociedade
atual. Após, destacou os desafios da conjuntura feminina englobando a luta pela conquista dos seus
direitos, combate à violência de gênero, oportunidades de educação e busca por espaços profissionais
igualitários em ambos os gêneros. Em prosseguimento, defendeu o combate ao assédio moral e sexual e
apoiou a criação de polí�cas públicas de es�mulo à maior par�cipação das mulheres na vida polí�ca
nacional, entre diversos outros tópicos abordados. Por fim, defendeu a realização de novo seminário no
próximo ano na Cosmam com carga horária estendida de um dia inteiro a fim de mobilizar um conjunto
maior de par�cipantes do sexo feminino para aprofundar o debate em busca de alterna�vas e sugestões
às principais demandas da atualidade. Na sequência, a senhora Presidente dos trabalhos concedeu a
palavra aos presentes para suas manifestações: A vereadora Elaine Kovalski agradeceu a oportunidade de
par�cipar deste debate que abordou importantes questões da conjuntura feminina atual. As senhoras
Márcia Schwantes e Mariana Polydoro de Albuquerque Diefenthäler efetuaram através de slides diversas
abordagens sobre violência domés�ca e problemas de saúde pública da população feminina, além de
tópicos sobre violência �sica, depressão, stress, suicídio e jornada dupla de trabalho no atual contexto
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social. Na apresentação seguinte a senhora Karina Licht Orlandi alertou para do fato de que a
vulnerabilidade da população feminina também produz impactos nega�vos aos núcleos familiares e
defendeu o avanço da presente discussão, ressaltando que o cuidado com as mulheres se traduz em
proteção maior com a sociedade como um todo. A vereadora Mônica Leal disse ter ficado muito sa�sfeita
com as abordagens efetuadas e defendeu o compar�lhamento e avanço dos temas deba�dos na
presente pauta. No terceiro painel a senhora Carla Becker Vendruscolo abordou a temá�ca da
incon�nência urinária feminina, destacando ser esse um problema recorrente em nível mundial que
acomete aproximadamente oitenta por cento das mulheres a par�r das faixas etárias mais avançadas.
Narrou, ainda, sua experiência de trabalho com o trato da saúde ín�ma feminina na Itália, ilustrando
exis�r no referido país a proliferação de ambulatórios para tratamento conservador da recuperação dos
músculos do assoalho pélvico das mulheres acome�das pelo problema. Por fim, lembrou que a medicina
moderna disponibiliza recursos para evitar os diversos desconfortos citados, mesmo sem a u�lizar a
terapia hormonal e acrescentou que até quinze por cento dos homens com mais de trinta e cinco anos
correm o risco de sofrer de incon�nência urinária devido a esforços exagerados nas a�vidades de Cross
Fit nas academias de ginás�cas. No quarto e úl�mo painel, a senhora Sandra Cris�na Poerner Scalco
apresentou o tema denominado Saúde Sexual em Foco, destacando que mulheres ví�mas de violências
costumam ter maior dificuldade na administração de sua vida sexual. Após, informou que o HMIPV
possui estrutura completa na área do SUS para o atendimento pleno da saúde feminina, sendo o único
com esse padrão na esfera pública. Comentou, ainda, sobre a elevada busca de estágios por estudantes
da área da saúde, visando maior aperfeiçoamento, experiência e aprendizado avançado em função do
elevado padrão disponibilizado na referida unidade hospitalar. A vereadora Cláudia Araújo destacou a
importância dos temas apresentados e as inicia�vas de acolhimento das pautas das mulheres, defendeu
o diálogo permanente em prol das demandas da conjuntura feminina e apoiou a realização de a�vidades
similares em futuras pautas da Cosmam. A vereadora Lourdes Sprenger elogiou a seleção de assuntos
abordados, bem como o elevado nível das apresentações efetuadas que expuseram informações técnicas
importantes e diferenciadas do formato tradicionalmente abordado nas reuniões ordinárias da Comissão.
Por fim, considerou que os par�cipantes do encontro saíram enriquecidos com o conjunto de
informações técnicas e desafios relacionados ao presente tema. A senhora Rosa Maria Rimolo Vilarino
comentou sobre a importância dos exames preven�vos ro�neiros e de autocuidados femininos; destacou
as ações promovidas pela SMS disponíveis em diversas unidades da rede básica de saúde, inclusive aos
sábados e que são voltadas à saúde da mulher, ressaltando, ainda, que maiores informações também
estão disponíveis no site e redes sociais do Execu�vo Municipal. E, a senhora Caroline Moreira trouxe
reflexões sobre o racismo e saúde mental, lembrando que as mulheres trans e traves�s também possuem
demandas específicas em saúde e busca por maior espaço na sociedade. Após, lembrou que pessoas
negras sofrem o dobro da violência pra�cada contra o restante da população e destacou o papel da
SJCDH na adoção de medidas públicas eficazes de acolhimento e propostas de ações alinhadas aos
direitos e demandas das mulheres. Por fim, também endossou a realização de novas edições da presente
pauta no decorrer do ano; defendeu que as mulheres se tornem aliadas em suas demandas comuns e se
tornem escudos umas das outras; pregou o combate à micro violência em seus respec�vos ambientes de
convivência e defendeu a luta por igualdade, equidade de gênero, raça e de classes com direito
assegurado indis�ntamente a todos os cidadãos. Ressalta-se que, além dos convidados presentes
registrados nesta Ata, pronunciaram-se, também, sobre o tema os vereadores José Freitas, Cláudia
Araújo, Elaine Kovalski, Lourdes Sprenger, Mônica Leal e a Psicóloga Tanise Sabino. Registra-se que o
inteiro teor dos debates, após transcrição, fará parte integrante desta Ata, bem como a lista de presenças
desta Reunião gerada automa�camente pelo Zoom. Os trabalhos foram presididos pelos vereadores José
Freitas e a Psicóloga Tanise Sabino. Às onze horas e cinquenta e nove minutos, nada mais havendo a
tratar, o senhor Presidente declarou encerrada esta Reunião. Do que foi lavrada a presente ata, que, após
lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelo senhor Presidente, vereador José Freitas.

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
10/03/2023, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.



15/03/2023, 13:06 SEI/CMPA - 0516478 - Ata de Reunião

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=556602&inf… 3/3

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0516478 e o código CRC 175771A0.
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