
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE VERA CRUZ 

CMDM 

ATA do Plenário nº 159 

Aos dez dias de novembro de dois mil e dezessete, 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: Mirna Regina Weber, Sabrina Giongo suplente de Larissa 

Patias Ceolin, Lúcia Lisete Staub, Iris Lenz Ziani, Marilene Cristina Kanitz Rabusky, Adriana Gava 

Teixeira Vargas, Edilene Vasconcelos Brun, Aline Marga Petry suplente de Lucas Dalfrancis da 

Silva e Gabriela Macedo Ferreira suplente de Claudia Ramos Zacouteguy. A conselheira Luciane 

Beckenkamp justificou a ausência. Inicialmente a presidente, Lúcia, saudou os presentes e foi 

realizada a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. A Conselheira 

Sabrina relatou que a palestra Prevenir é a melhor forma de lutar, estava boa. Comentou-se que 

muita gente não pode ir devido ao período da tarde onde a grande maioria trabalha. Seguindo, a 

Conselheira Gabriela confirmou a palestra para lembrar o dia 25 de novembro (Dia Internacional da 

Não Violência Contra a Mulher), com a palestrante Gabriela Quadros de Lima Stenzel, a qual 

abordará a situação do agressor, pois na grande maioria dos casos a vitima permanece com o 

agressor, no dia 24/11 na parte da tarde tendo como local Centro de Convivência do Idoso. Após, a 

Íris relatou que para solicitar o patrocínio da UNIMED é necessário enviar pelo sistema o projeto. A 

presidente Lisete coloca que deveríamos fazer uma reunião somente com o foco no assunto. Iris 

sugere que deveríamos ter os orçamentos para após fazer a reunião. As conselheiras sugeriram para 

que Iris falasse com Lucas para verificar a disponibilidade do mesmo e para após ver com o Sr. Luiz 

Carlos Souza para participar já que ofereceu parceria na organização. Iris irá ver a possibilidade de 

Lucas e colocar no grupo. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente agradeceu a presença de 

todos e encerrou-se a reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada 

por mim Secretária, pela Presidente deste Conselho e demais Conselheiros. Vera Cruz 10 de 

novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 


