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ATA do Plenário nº 157 

No dia primeiro de setembro de dois mil e dezessete, 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: Edilene Vasconcelos Brun, Mirna Regina Weber, Marilene 

Cristina Kanitz Rabushy, Sabrina Giongo suplente de Larissa Patias Ceolin, Lúcia Lisete Staub 

Claudia Ramos Zacouteguy que secretariou os trabalhos. A conselheira Iris Lenz Ziani justificou 

com atestado médico. Inicialmente a presidente, Lúcia, saudou os presentes e foi realizada a leitura 

da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Foram tratados os seguintes assuntos: 

A Presidente Lúcia, sugeriu que nosso Conselho buscasse parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde para fazer alguma ação referente ao Outubro Rosa. As Conselheiras sugeriram fazer uma 

mensagem referente ao Outubro rosa para postar no “face” e no jornal. Também foi sugerido que a 

Prefeitura ilumine o prédio com a cor rosa. Na sequência, a Conselheira Edilene questionou se 

nosso Conselho pode contar com uma verba específica da Secretaria de Esporte para a Corrida e 

Caminhada de 2018. Sabe-se que o Esporte se colocou a disposição para ajudar na corrida, mas não 

sabemos se têm um verba específica para isso. A Conselheira Mirna informou que a empresa Infotec 

ofereceu patrocínio e parceria para a Corrida de 2018. O Conselho enviará ofício para formalizar a 

parceria. Na sequência foi comentado sobre a corrida da ADAE (Associação de Amigos Especiais), 

informaram que foi um sucesso, muito bem organizada. A Conselheira Edilene participou e relatou 

que o percurso foi no Loteamento Vila Nova e que a camiseta com material bom. A Conselheira 

Edilene conversará com o presidente da ADAE para verificar sobre questões de patrocínio. Por fim, 

foi sugerido que o Conselho faça uma ação sobre o dia 25 de novembro (dia Internacional da Não 

Violência Contra a Mulher). Acordamos em trazer sugestões na próxima reunião. A próxima reunião 

ordinária deste conselho será realizada em seis de outubro de 2017, às 8h 30min na Sala dos 

Conselhos. 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 01 de setembro de 

2017. 

 


