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Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta 
minutos, na Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1645, nesta 
cidade, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
de Vera Cruz, estando presentes as seguintes Conselheiras conforme registro no 
livro de presença: Edilene Vasconcelos Brun, Luciane Beckenkamp, Marilene 
Cristina Kanitz Rabushy, Silvani Gassen suplente de Adriana Gava Teixeira Vargas, 
Sabrina Giongo suplente de Larissa Patias Ceolin, Lúcia Lisete Staub e Iris lenz 
Ziani. Teve a participação da enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Bianca 
Mossmann Ghignatti. Inicialmente a presidente saudou os presentes e foi realizada a 
leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Foram tratados 
os seguintes assuntos: Avaliação da 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher,  
Explanação do Programa Planejamento Familiar e diversos. Sobre a avaliação da 1ª 
Conferência Municipal de Saúde da Mulher foi avaliado que a abertura os 
integrantes da mesa falaram muito passando do tempo e além falaram sobre 
assuntos não pertinentes a Conferência, elogiando pessoas que nem participaram 
na organização da mesma, e as que realmente participaram nem lembraram foram, 
por exemplo conselho da mulher e integrantes da Comissão. Sugestão que para a 
próxima conferência deixar somente o prefeito falar e o responsável pela abertura.  
O tempo para discussão foi curto. A participação da comunidade foi boa. E a 
necessidade de acompanhar as propostas para averiguar quais serão executadas. 
Após, a Conselheira Íris convidou todas as demais Conselheiras para participara da 
IX Conferência de Assistência Social que acontecerá no dia 12 de julho, na 
Associação dos Moradores do Bairro Arco-íris, com inicio as 7h30min para 
credenciamento, 9h abertura, 12h almoço, 13h continuação dos trabalhos. Na 
sequencia, Bianca e Sabrina relataram sobre a questão do Planejamento Familiar na 
saúde. Relataram que os contraceptivos são fornecidos gratuitamente, para a 
aplicação do DIU, somente a pessoa precisa agendar no posto Central e é gratuito. 
Os injetáveis tem a disposição o trimestral e o mensal. Sobre a Laqueadura  e a 
Vasectomia atualmente tem três pessoas na lista, mas isso não quer dizer que irão 
fazer, pois é feito o acolhimento e a maioria desiste e a saúde não pode obrigar. É 
uma decisão pessoal do casal e muitas vezes a mulher quer e o homem não assina 
e deixa fazer. E a referencia para a laqueadura é Porto Alegre. A Vasectomia ainda 
tem muita rejeição por parte dos homens, e é uma questão cultural. As mesmas 
também colocaram a preocupação em relação as doenças transmissíveis via relação 
sexual e a questão da gravidez na adolescência. Após a explanação e sanadas as 
dúvidas foi sugerido pela conselheira Edilene, que se divulgasse mais a questão dos 
contraceptivos, ficando a Sabrina e a Bianca elaborarem um material referente e o 
mesmo será divulgado através das redes sociais, pela Sala dos Conselhos. Nada 
mais havendo para se tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião, e eu Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata, que após lida e 
aprovada será assinada pelos conselheiros presentes. Vera Cruz, 2 de junho de 
2017. 


