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ATA Nº 191/2019 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na Sala 

dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1645, realizou-se a reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Vera Cruz, estando presentes as seguintes 

conselheiras, conforme registro no livro de presença: Iris Lenz Ziani, Lúcia Lisete Staub, Micheline 

Castro de Oliveira, Lúcia Jahira Schlitler, Silvani Gassen, Edilene Vasconcelos Brun e Mirna 

Regina Weber. A Presidente, Lúcia, saudou os presentes e dando início a reunião, solicitando a 

leitura da ata nº 190. A ata foi lida e aprovada por unanimidade pelas conselheiras presentes. Em 

seguida passam para a conversa sobre o atendimento das ocorrências das mulheres e dificuldades 

que continuam a enfrentar, como receio e medo ao encaminhar a denúncia. A presidente citou um 

caso como exemplo que ocorreu no município, em público. Um grande problema é a aceitação dos 

homens quando chega ao fim de um relacionamento, e que uma das causas das mulheres não 

realizarem a denúncia é pela questão da dependência financeira. Na sequencia, a presidente relata e 

avalia a terceira etapa do Curso Educação Financeira, onde a leitura do livro foi positivo e fornece 

educação básica e aprendizados úteis. Falam sobre a orientação dos sonhos, que as pessoas deviam 

aprender a distinguir os sonhos em curto, médio e longo prazo, e se esforçar para realizar nos 

determinados prazos. Ressaltam que atualmente as coisas são muito facilitadas e isso está criando 

pessoas sem força de vontade e disciplina para alcançar os objetivos próprios. Conversam sobre em 

propor um curso de Educação Financeira em 2020, onde Mirna sugere realizar junto ao grupo de 

mulheres rurais. Após conversam sobre as pendencias que ainda há para a Corrida da Mulher, onde 

necessita-se mais patrocinadores. Micheline, questiona se as sacolas podem ser na cor preta, para 

que não seja tudo na cor rosa e as conselheiras não veem problema algum. Sobre a divulgação do 

evento há necessidade de ser ativada. Edilene propõem em criar o evento no facebook. Iris irá pedir 

para Deocelia divulgar. Micheline irá ver com o Marco o link da inscrição. Todos irão compartilhar 

o evento no Facebook. Mirna relata da participação na Caminhada da Natureza que teve em 

Sobradinho e também está sendo organizada pela EMATER, a realização de uma caminhada em 

Vera Cruz, e que será construído o roteiro, mas que ainda não está marcada a data. A presidente  

informa que em janeiro não haverá reunião, retornando em fevereiro. Nada mais havendo a ser 

tratado, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, lavrou-se a 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela Presidente deste Conselho e demais 

Conselheiros. Vera Cruz, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


