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ATA Nº 189/2019 

Aos quatro dias do mês de outubro 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, Silvia Maria de Souza e sua suplente 

Deocélia da Roza Albanus, Edilene Vasconcelos Brun, Cintia Cristiane Behiling e Mirna Regina 

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

atas nº 187 e 188. As atas foram lidas e aprovadas por unanimidade pelas conselheiras presentes. 

Lúcia Lisete, relata a Palestra Educação Financeira que aconteceu a primeira etapa, explicando que 

terá mais duas etapas. Lúcia solicita que as conselheiras auxiliem em divulgar e participar, pois foi 

uma promoção do CMDM e com pouca participação. Solicita a Lúcia, Iris, Silvia e Deocélia 

avaliarem. Elas consideraram positiva e interessante a palestra. Ficam sugeridas de promover outras 

vezes em outros locais, talvez em março. Deocélia sugere fazer a divulgação não somente 

virtualmente. Lucia Lisete informa que a próxima etapa será no dia 11 de novembro, pois até lá 

todos devem ter lido o livro. Prosseguindo, Deocélia e Silvia apresentam o que a Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo oferecem de serviços. Apresentam a forma de inscrição e o 

cronograma das oficinas de música, dança e informática, a biblioteca, o museu e os eventos. Lucia 

Lisete agradece pela explanação. Micheline trouxe um jornal com informações, todos consideram 

interessante o material. Micheline diz que não há recursos financeiros para adquirir. Iris informa que 

a FAMURS está realizando um diagnóstico junto aos municípios e solicitou os dados do CMDM e 

da Coordenadoria da Mulher, onde informou os dados da presidente do CMDM, bem como os 

dados da Coordenadora da Mulher, Micheline de Oliveira. Iris também apresenta o convite do 

Interact Club que convida o CMDM para ser parceiro na Palestra referente ao Outubro Rosa, que 

será promovida no dia 24 de outubro, às 19h, na Associação dos Moradores do Bairro Arco-íris, 

com arrecadação de alimentos para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. As conselheiras 

concordam em serem parceiras da palestra. Lucia Lisete relata que está em tratativa com o 

SICREDI, referente ao patrocínio para a Corrida e Caminhada da Mulher. É questionado se a 

Secretaria Municipal de Saúde irá realizar algo de especial no mês de outubro. Cintia diz que até o 

presente momento não houve orientação sobre as atividades especiais referente a mulher. Alguns 

comentam que a mobilização e motivação está pouca referente ao outubro rosa. 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, 04 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


