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ATA Nº 174 

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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, Iris Lenz Ziani, Lucia Jahira Schlitler suplente de Luciane Beckenkamp, 

Mirna Regina Weber. Inicialmente a Presidente, Lúcia, saudou os presentes e deu início a reunião 

colocando em pauta a organização para o dia 22 de novembro alusivo ao Dia Internacional da Não-

violência Contra a Mulher, que é no dia 25 de novembro.  Solicitou a Iris providenciar: fazer a lista 

de presença para o evento; o som, Datashow, telão, notebook; arrumar o local com as cadeiras; levar 

o banner co CMDM; a caixinha de sugestões; criar o evento no Facebook; enviar um e-mail para o 

Comandante Regional do vale do Rio pardo Cel. José Valmir dos Reis solicitando a policial  Militar, 

Thaís Leão para palestrar; fazer um folder para propaganda do evento junto as agentes de saúde. 

Sugeriu em ter contribuição espontânea de um quilo de alimento não perecível a ser destinado a 

Liga Feminina de Combate ao Câncer. Ficou definido a programação da seguinte forma: 13h – 

Credenciamento e recepção; 13h30min- Abertura, 13h50min Palestra com Maurício Castilho, 15h- 

Palestra com Thaís Leão; 16h30min- coffe break. Lucia Jahira, irá fechar com a Casa de Beleza a 

confecção  do marcador de páginas e colocará no grupo. Ficou definido que o nome do evento será 

Dia Internacional da Não-violência Contra a Mulher – Defesa pessoal e Maria da Penha. 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, pela Presidente deste 

Conselho e demais Conselheiros. Vera Cruz, 31 de outubro de 2018. 

 

 


