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ATA Nº 172 

Aos catorze dias do mês de setembro 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 titulares e suplentes, conforme registro no livro de presença: Lúcia Lisete Staub, 

Edilene Vasconcelos Brun, Adriana Gava Teixeira Vargas, Vaneila Liara Schiefilbein Helfer, Iris 

Lenz Ziani, Luciane Beckenkamp, Lucia Jahira Schlitler e  Silvana O. dos Santos. Inicialmente a 

Presidente, Lúcia, saudou os presentes e deu início a reunião. Foi realizada a leitura da ata anterior 

que foi aprovada por unanimidade. Foi lido o Edital de Chamamento Público e realizada a 

assembleia de escolha entre as entidades civis presentes dos membros (titular e suplentes) que 

completarão o mandato até 18 de abril de 2019, dentre a seguinte representatividade:  Entidades 

religiosas, Entidades e instituições da área social e assistencial, Clubes de serviço, Profissionais 

liberais, Instituições privadas de ensino fundamental, de nível médio ou superior, Associações ou 

cooperativas médicas, Grupos de mulheres rurais e Entidades ou instituições, afins com a questão 

da mulher. As presentes entre elas definiram a seguinte formação: Silvana O. dos Santos, 

representando o Grupo Amigas do Bem, ficará como titular, substituindo Marilene Cristina Kanitz 

Rabusky e a Lucia Jahira Schlitler da Liga Feminina de Combate ao Câncer, suplente de Luciane 

Beckenkamp. Prosseguindo foi realizada a eleição da Diretoria, constituída da seguinte forma:  

Presidente, Lúcia Lisete Staub; Vice-Presidente, Edilene Vasconcelos Brun; Secretária, Micheline 

Castro de Oliveira e  Secretária Adjunta, Iris Lenz Ziani. Prosseguindo Lucia Lisete, a presidente 

relata sobre a questão da tragédia do caso Francine e como foi a caminhada de mobilização em prol 

Caso Francine. Várias conselheiras relataram situações  de violência contra as mulheres e como 

fazer para conscientizar a população para que diminua a violência. Edilene, questiona como está o 

funcionamento da Coordenadoria da Mulher, pois foi uma conquista e não se tem mais notícias, 

seria bem importante de se ver como está a mesma. Solicitam para que na próxima reunião se tenha 

um retorno. O CMDM recebeu o convite do Grupo Amigas do Bem para participar, no dia 13 de 

outubro, em Linha Henrique D’ávila em prol Outubro Rosa 2018,  e expor neste evento o papel do 

CMDM e os serviços existentes. As conselheiras colocaram que será ótimo e definiram que irão 

participar e confirmaram para a representante a participação. Iris questiona, para confirmar tem que 

ter conselheiras presentes, e pergunta quem poderá participar e expor. E diz que ela irá verificar 

com a suplente pois, ela não terá disponibilidade no dia, pois já tem compromisso assumido na data. 

Lucia também sugere fazer alguma coisa referente ao outubro rosa mas não foi nada definido. Nada 

mais havendo a ser tratado, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião, da 

qual eu, Iris, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim Secretária 

adjunta, pela Presidente deste Conselho e demais Conselheiros. Vera Cruz, 14 de setembro de 2018. 

 

 


