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ATA Nº 192/2020 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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: Caroline Ortolan suplente de Iris Lenz Ziani, Lúcia Lisete 

Staub, Micheline Castro de Oliveira, Lúcia Jahira Schlitler, Silvani Gassen, Deocélia da Roza 

Albanus e Mirna Regina Weber. A vice-presidente Edilene Vasconcelos Brun justificou sua 

ausência. A Presidente, Lúcia, saudou os presentes e dando início a reunião, solicitando a leitura da 

ata nº 191. A ata foi lida e aprovada por unanimidade pelas conselheiras presentes. Começam 

conversando sobre curso, que é dividido em três encontros, que é bem interessante, para que as 

pessoas aprendam a administrar de acordo com sua necessidade e perspectiva. É questionado sobre 

onde seria e por quem seria oferecido. As conselheiras conversam que a promoção poderia ser do 

conselho, e é preciso ver local de acordo com o número de pessoas e datas. Na sequência falam 

sobre a Corrida, onde falam da organização, dos apoiadores e divulgação. Depois falam do Ofício 

02/2020 do CREAS, sobre o número atendimentos em 2019, que é o seguinte: janeiro-0; fevereiro-

0; março-1; abril-0; maio-0; junho-0; julho-0; agosto-0; setembro-0; outubro-4; novembro-1; 

dezembro-0; totalizando 6 casos. As conselheiras comentam que o número é muito baixo, que vão 

verificar se isto é realmente o número de atendimentos, mas que por outro lado é um pouco da parte 

das mulheres que ainda tem receio de buscar uma ajuda ou denunciar, embora a nova geração já 

tenha evoluído significativamente, onde as mulheres se tornaram mais independentes e homens um 

pouco mais compreensivos. Conversam sobre a repercussão que o evento da Corrida da Mulher irá 

trazer, e Mirna sugere que quando sair alguma coisa no jornal, colocar o apoio das entidades, não 

dos patrocinadores, mas entidades que tem um trabalho o ano todo. Micheline faz a leitura das 

entidades apoiadoras. Elas conversam sobre a água e a quantidade de copos. Continuam 

conversando sobre os detalhes que ainda faltam ser organizados. Por fim decidem as cores e 

detalhes das camisetas. 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, 07 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


