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ATA do Plenário nº 168 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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: Lúcia Lisete Staub, Iris 
Lenz Ziani, Luciane Beckenkamp, Adriana Gava Teixeira Vargas e Gabriela Macedo 
Ferreira suplente de Claudia Ramos Zacouteguy. Inicialmente a Presidente, Lúcia, saudou 
os presentes e deu início a reunião. Foi realizada a leitura da ata anterior que foi aprovada 
por unanimidade. Iris relata que não fez o ofício de agradecimento a Gazeta do Sul pois 
não teve retorno sobre a confirmação da data da corrida de 2019. Gabriela relata que não 
falou ainda com Lucas sobre a data, mas não vê problema, e irá falar com ele assim que 
voltará de férias. Na sequencia analisaram os dados quantitativos recebidos do CREAS 
referente ao ano de 2017, que totalizaram 12 registros. As conselheiras questionaram se 
esse número realmente são os dados reais do município, ou se muitos deixam de 
procurar o CREAS. Compararam os dados de 2017 com os anos anteriores onde em 
2016 tiveram 15 registros, em 2015 tiveram 28 casos, em 2013 com 52 casos, em 2012 
com 149 registros e em 2011 com 91 casos. Em relação aos dados verificou-se a 
necessidade de se fazer uma campanha. Gabriela irá ver um material e repassar a Iris 
para colocar no facebook do Conselho, e todas irão partilhar para conscientizar as 
mulheres a denunciarem. Também irão ver outras possibilidades de se realizar uma 
campanha de conscientização. A partir dos dados também é possível verificar que com os 
cursos realizados através do projeto de “IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA 
MUNICIPAL DA MULHER PARA A PROMOÇÃO DE DIREITOS E DE POLÍTICAS PARA 
AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS” fez efeito e devia ser novamente 
ter uma mobilização. Também foi questionado sobre a questão do Planejamento Familiar. 
Solicitar que para a próxima reunião alguém possa vir para esclarecer como esta 
funcionando e como o CMDM possa contribuir. 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, 04 de maio de 2018. 

 


