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ATA Nº 175 

Aos nove dias do mês de novembro 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, Luciane Beckenkamp e sua 

suplente Lúcia Jahira Schlitler, Micheline de Oliveira e sua suplente Gabriela Macedo 

Ferreira, Vaneila Liara Schiefilbein Helfer, Silvana Oliveira dos Santos, Mirna Regina 

Weber. A Presidente, Lúcia, saudou os presentes e deu início a reunião. Foi realizada a 

leitura da ata anterior que foi aprovada por unanimidade. Na sequência a conselheira Iris  

Lenz Ziani apresentou a lista de presença para o evento do dia 22 de novembro, a 

conselheira, Lúcia Jahira Schlitler trouxe os marcadores de página que serão distribuídos 

na chegada após assinar a lista de presença, bem como o sapatinho vermelho 

confeccionado pela Vaneila e o Grupo Amigas do Bem. Gabriela vai ver com Josileri 

Cidade para divulgar no face o evento. A conselheira Micheline de Oliveira comprometeu-

se em falar com seu sobrinho a respeito de Corrida do Dia da Mulher, março de 2019, 

para sugestões de proposta para as camisetas. As conselheiras concordaram que para 

próxima reunião a pauta a ser tratada será a respeito da Corrida de março 2019. A 

próxima reunião deste Conselho será realizada em sete de dezembro 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, Micheline, Secretária, pela Presidente deste Conselho 

e demais Conselheiros. Vera Cruz, 09 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 


