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ATA Nº 194/2020 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte, 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: Iris Lenz Ziani, Lúcia Lisete Staub, Micheline Castro de 

Oliveira, Lúcia Jahira Schlitler, Edilene Vasconcelos Brun, Silvia Maria de Souza e Mirna Regina 

Weber. Também esteve presente, Cristiano H. N. da rosa. A Presidente, Lúcia, saudou os presentes e 

dando início a reunião, solicitando a leitura da ata nº 193. A ata foi lida e aprovada por unanimidade 

pelas conselheiras presentes. Conversam a respeito dos expositores no dia da corrida, Cristiano diz 

que se alguém quiser expor terá que pagar, e que não haverá mais o FelizCidade. A casa do artesão 

estará fechada por motivos de estar em processo de reforma/obra. Edilene diz que é importante ter 

mais atrações além somente da Corrida porque as pessoas podem aproveitar antes e após a corrida, 

apreciando os expositores. Mirna diz que concorda com Edilene e que também acha importante que 

haja mais atrações. A presidente fala sobre os brindes/patrocínios que as conselheiras precisam 

tentar conseguir mais para o próximo ano. A presidente diz que falou com Maiquel sobre a locução 

do evento e que ele falou que precisaria ver se o pai dele poderia fazer a abertura, porque ele irá 

correr, assim fica inviável. Cristiano diz que Vinicius irá fotografar e também um pessoal da Arauto. 

Iris questiona a Cristiano, com quem ela deve falar a respeito da chave da casa temática, Cristiano 

diz que tem que pegar com Glegir, porque ela irá fazer a decoração. Iris diz que a Caroline relatou 

que Diego irá levar a água, às 15h30mim, mas que precisa alguém para distribuir e também tem a 

preocupação se a água irá estar gelada para a hora da corrida. Mirna fala que a respeito das frutas 

que ela conseguiu com o Mercado Central, precisam ser separadas e higienizadas, que poderiam ser 

postas as maças dentro de uma caixa com água e gelo e as próprias pessoas poderiam ir pegando. 

Conta que conseguiu duas suqueiras, uma com a Cooperativa e uma do Rotary. O Interact ficará 

responsável com a distribuição de um ponto de água (perto do STR), mas somente para distribuir a 

água, não para organizar o ponto. Continuam conversando sobre a organização do evento e também 

acertam outros detalhes, tais como, que cada ponto precisaria um caixa d´água. Mirna diz que não 

poderá auxiliar no dia no período da manhã, pois tem evento da EMATER, mas que terá outras 

pessoas a disposição. Conversam sobre quem estará em pontos dentro do loteamento porque corre o 

risco dos corredores se perderem, mas é informado que será sinalizado de alguma forma. Falam 

sobre as pessoas que tem interesse apenas em comprar os kits e que estarão disponíveis a venda no 

dia, então discutem o valor e decidem que ficará no valor do custo. Totalizou-se 200 medalhas de 

participação e combinam de diminuir o número no próximo ano. Micheline diz que precisa pensar 

em alguma coisa que agilize para que as pessoas se inscrevam logo e não adiem só para a semana 

da corrida. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 

a reunião, da qual, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela Presidente 

deste Conselho e demais Conselheiros. Vera Cruz, 06 de março de 2020. 

 

 

 


