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ATA do Plenário nº 163 

Aos cinco dias  de janeiro  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 

conforme registro no livro de presença:  Lúcia Lisete Staub, Edilene Vasconcelos Brun, Luciane 

Beckenkamp, Cristina A. Rabuske suplente de Iris Lenz Ziani, Mareilene Cristina Kanitz Rabusky e 

Micheline de Oliveira. Inicialmente a Presidente, Lúcia Lisete Staub, saudou os presentes e deu 

início a reunião onde foram tratados assuntos referente as pendências da  realização  da 3ª Corrida e 

caminhada Alusiva ao Dia da Mulher de Vera Cruz que ocorrerá no dia 3 de março de 2018 . A 

Conselheira  Edilene, sugeriu que a corrida deveria ser realizada em dois  percursos, um para os que 

correm 3 km e outro para os corredores de 6 km, que  ficou de informar e repassar o percurso 

correto. As conselheiras presentes concordaram com o percurso. Prosseguindo, foi relatado a 

necessidade de fechar o contrato com a empresa que vai realizar a corrida e possam ser aberta as 

inscrições o mais rápido possível  em virtude o tempo restante para o dia da corrida, e assim 

também evitar a concorrência  com outras corridas da região. Prosseguindo, foi acordado o valor 

para as inscrições na 1ª etapa de C$ 40,00 (quarenta reais) e C$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para a 

2ª etapa e também a necessidade de ser divulgado nos meios de comunicação como Facebook e 

outros e contar com a divulgação de todos os Conselheiros e demais interessados. Prosseguindo 

foram analisados os patrocinadores que ainda não deram retorno quanto a participação ou não no 

evento, pois o mesmo tem custos com os kits que serão fornecidos para os inscritos, medalhas de 

participação, medalhas de classificação, troféus  e demais custo com a programações que as 

Conselheiras se comprometeram em buscar patrocínios  com empresas  de seus  conhecimentos. 

Nada mais havendo a ser tratado, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou-se a 

reunião, da qual, eu, Claudio, da Sala dos Consehos lavrei a presente ata, que após lida e aprovada 

será assinada pela Presidente deste Conselho e demais Conselheiros. Vera Cruz 05 de janeiro  de 

2018. 

 

 

 


