
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE VERA CRUZ 

CMDM 

Ata do Plenário nº 148 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, na Sala dos 

Conselhos, situada na Rua Claudio Manoel, 381, nesta cidade, realizou-se reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Vera Cruz, estando presentes as Conselheiras: 

Edilene Vasconcelos de Brum, Micheline de Oliveira, Claúdia Zacouteguy, Mariana Isere como 

participante o Secretário de Cultura Lucas Dalfrancis. A presidente Cláudia Zacouteguy, saudou os 

presentes e solicitou a leitura da ata, que após de lida foi aprovada por unanimidade pelas 

conselheiras presentes. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) A Presidente Claudia informou que 

será possível o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Social com a confecção dos cartazes, 

adesivos para as medalhas e som para o dia do evento. 2) Lucas informa que será disponibilizado 

pela Secretaria de Cultura o valor de R$ 2.000,00 para pagamento de empresa responsável pela 

corrida, também será fornecido 600 copos de água da ETA. Lucas também conseguiu a divulgação 

junto ao ARAUTO sem custos, informa também que junto ao Evento do CMDM ocorrerá o “Feliz 

Cidade na Praça” 3) Foi falado então do trajeto que ocorrerá a Corrida e caminhada de 3 e 6 km. 

Deverão ser acionados: a Brigada Militar e Departamento de Trânsito. 4) Conselheiras sugerem que 

as pessoas que trabalharem no evento deverão ter uma identificação. O credenciamento ocorrerá às 

16 horas e a Corrida inicia às 17:00 horas. 5) Edilene informa que as medalhas do SECS estão 

confirmadas. Edilene apresentou modelos de camisetas e mochila da empresa MIDIS, que fará a 

arte e foi discutida a forma de pagamento. Acordamos em confeccionar 150 camisetas. Informou 

também que realizou contato com a empresa de Santa Maria. Assim o valor da inscrição ficará em 

R$ 35,00 e as inscrições deverão se encerrar 15 dias antes do evento. Cláudia verá com o Hospital a 

questão das frutas. Sem mais assuntos a tratar foi encerrada a presente reunião que foi lavrada por 

mim, Micheline de Oliveira, que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros presentes. 

Vera Cruz, 20 de janeiro de 2017. 

 


