CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Requerimento de Comissão

1510/2021

Senhora Presidenta,

Requeiro a esta Comissão de Mulheres, nos termos dos art. 48 do Regimento
Interno, a realização de audiência pública, no dia 03/12/2021, às 10h, com a
finalidade de debater sobre as Mulheres no Climatério.
A audiência pública deverá ser realizada de forma remota, conforme vem
sendo realizada por esta Casa, em observância às medidas de segurança da
pandemia covid-19, na ocasião da reunião ordinária da Comissão de Mulheres do
dia 03/12/2021, a partir das 10h.
Acredita-se que o debate promovido, por meio da audiência pública, irá
qualificar as políticas públicas para a promoção da saúde da mulher no Climatério,
no município de Belo Horizonte. As mulheres belorizontinas necessitam de políticas
públicas eficientes, humanizada, equitativa e integral, abrangendo todos os ciclos de
sua vida, inclusive o climatério. Via de regra as políticas públicas para as mulheres
são omissas e superficiais quanto ao período do climatério.
A proposta de audiência pública se deu em construção com o Grupo de
Mulheres na Menopausa — MENOPAUSA FELIZ, que trouxe o debate sobre a
importância da assistência e promoção à saúde da mulher no climatério às
mandatas.
Considerando a problemática apresentada é convocada audiência pública, com as
seguintes convidadas:

•

Adriana Ferreira coordenadora do Grupo de Mulheres na Menopausa —
MENOPAUSA FELIZ, Membro INAFI- Instituto Nacional de Ações Afirmativas,
Conselheira

Comissão

local

de

saúde-

Providência.

Contato:

assessoriaferreiraavahoo.com.br , (31)985124353

•

Representação da Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
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•

Dra. Patrícia Bretz, Ginecologista Obstetra, Especialista em Oncologia Ginecologia,
Implantes Hormonais, endometriose e Reprodução Humana. Contato:
drapatriciabretzgmail.com (11)98343-2222

•

Dr. Wandemberg Barbosa, Mestre em Oncologia e Mastologia, Membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Membro da Sociedade Brasileira de
Cancerologia e Cirurgião Plástico.
Contato:drwandembergghotmail.com, (11) 95295-2770

•

Fernanda dos Santos Neri, Educadora Física, Residência em Saúde da Mulher e
Mestrado em Menopausa. Contato: oi.fernandaneriómail.com , (43) 99962-8937.

À Senhora Vereadora Flávia Borja
Presidente da Comissão de Mulheres

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021.

Vereadora Bella Gonçalves

Vereadora Iza Lourença

Vereadora Macaé Evaristo
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