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ATA Nº 187 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às oito horas, 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, Lúcia Jahira Schlitler,Micheline Castro de 

Oliveira, Simone Regina de Brito suplente de Silvani Gassen, Sabrina Giongo suplente de Cintia 

Cristiane Behiling. A Presidente, Lúcia, saudou os presentes e deu início a reunião, solicitando a 

leitura das atas 185 e 186. As atas foram lidas e aprovadas por unanimidade pelos presentes.  A 

presidente inicia falando da Consulta Popular e da importância da mesma principalmente o apoio 

que se deva dar ao meio rural. Várias conselheiras se manifestam quanto aos benefícios que a 

mesma contemplou no município, a falta de consciência de muitas pessoas em participar, ao pouco 

empenho dos servidores nos seus respectivos setores para com a consulta popular, a pouca 

divulgação nos setores para ocorrer a mobilização, e da importância como mulheres estarmos 

participando e fortalecendo a mobilização e a participação. Na sequencia foi realizada a avaliação 

da Palestra sobre a questão da defesa e cuidados para adolescentes, realizada junto a EEEM Vera 

Cruz, no dia 12 de agosto, onde as que estavam presentes avaliaram positivamente a ação. Lucia 

relata que será realizada a mesma atividade junto a EMEF João Carlos Rech, durante o dia. Foi 

definido que será feito a camiseta na cor rosa e Micheline fará a encomenda, para a Corrida e 

Caminhada alusivo ao Dia Internacional da Mulher, do dia 7 de março de 2020. Iris irá adequar o 

regulamento da corrida e repassar por e-mail e ao setor jurídico do município e após será aberto o 

evento. Micheline fará contato com a imprensa do município para solicitar divulgação. Conselheiras 

irão buscar patrocínio para a Corrida. Iris irá ver com o ROTARY se pode ser parceiro na 

organização. Para a próxima reunião ficou a SMS e a SMCT para apresentarem as politicas publicas 

existentes para as mulheres no município. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente agradeceu 

a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, eu, Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata, que após 

lida e aprovada será assinada pela Presidente deste Conselho e demais Conselheiros. Vera Cruz, 09 

de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


