
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE VERA CRUZ 

CMDM 

ATA do Plenário nº 166 

Aos dois dias do mês de março 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 

os seguintes Conselheiros e conselheiras, conforme registro no livro de presença: Lúcia 

Lisete Staub, Edilene Vasconcelos Brun, Iris Lenz Ziani, Sabrina Giongo, Marcelo 

Henrique Carvalho e  Franciele Rauber, representantes a Secretaria de Turismo Esporte e 

Lazer, Márcio Hoesker, representando a Secretaria de Trânsito, e Claudia Ramos 

Zacouteguy que secretariou os trabalhos. Inicialmente a Presidente, Lúcia, saudou os 

presentes e deu início a reunião. Foi realizada a leitura da ata que foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência organizamos a sinalização no trecho da corrida e pontos de 

água. Márcio informou que os galhos das árvores que estavam atrapalhando a passagem 

no trecho da corrida já foram cortados. Ficou acordado que os pontos de água ficarão a 

cargo da Secretaria de Cultura e Turismo. Acordamos que hoje à tarde as Conselheiras 

Íris, Claudia e Sabrina montarão os kits e organizarão as medalhas. Seguindo, a 

Conselheira Sabrina informou que a ambulância da Saúde estará na praça a partir das 16 

horas. Na sequência, foi discutido entre as Conselheiras, sobre dar kits para os 

patrocinadores, não foi possível entrar em consenso. Por fim, ficou acordado que 

estaremos na praça a partir das 13horas. A próxima reunião ordinária deste conselho será 

realizada em sete de abril de 2018, às 8h e 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 sexta-feira 

02 de março de 2018. 


