
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA MULHER – VERA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 184 

Aos cinco dias do mês de julho 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: Edilene Vasconcelos Brun, Iris Lenz Ziani, Micheline de Oliveira, Lúcia 

Lisete Staub, Silvia Maria de Souza, Silvani Gassen e Cintia Cristiane Behiling. A Presidente, 

Lúcia, saudou os presentes e deu início a reunião, solicitando a leitura da ata anterior. A ata foi lida 

e aprovada por unanimidade pelos presentes. A presidente relata que participou da reunião do 

COMUDE, onde foi ressaltado a importância e do papel de cada conselho. Também relata da 

reunião palestra sobre segurança, onde o que foi ressaltado que as pessoas ficarem atentos e quando 

tiverem casos suspeitos informarem a Brigada Militar por watsapp e a Brigada Militar estará aberta 

para visitação e conhecer a mesma. Após pede a Iris falar sobre a política da educação para as 

mulheres, Iris apresenta como é organizado a política da Educação, dentro dos contextos: nível 

federal (MEC, diretrizes, LDB), nível estadual ( SEC e as CRES), pertencemos a Região Funcional 

2, Região do Vale Rio Pardo e nível do Município. O município tem Sistema Municipal de 

Educação. Tem os CME, CACS FUNDEB e CAE. No município temos as redes de ensino 

municipal, estadual e particular (escolas particulares e filantrópicas). Relatou o número de escola 

por localidade e os níveis, o funcionamento das matrículas das redes de ensino, o transporte escolar, 

e rapidamente sobre os recursos. Apresentou os índices do IBGE de analfabetismo e os índices de 

aprovação, reprovação e evasão por nível de ensino conforme o ano de 2017 disponibilizados no 

SEBRAE. Foi questionado sobre o EJA, foi relatado que atualmente o município não tem mais em 

funcionamento. Iris fala que tem o CEMEJA em Santa Cruz e o ENCEJA que são as provas. É 

conversado sobre os cursos técnicos oferecidos pelo Polo IFSUL, sobre o polo da ULBRA, entre 

outros que estão acontecendo aqui no município. Iris também ressalta que não conseguiu ver com 

todos da educação da SMEC, quais as metas que estão no Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres e estão sendo cumpridas mas analisando rapidamente estão sendo contempladas de uma 

ou outra forma, portanto pede desculpas por não ter realizado de forma completa o diagnóstico para 

compor o Plano Municipal dos Direitos da Mulher, mas se responsabiliza em deixar essa parte 

pronta. Ficou combinado que na próxima reunião será apresentado os serviços da Política de Saúde 

dentro do município a qual beneficie as mulheres. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou-se 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, 05 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


