
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE VERA CRUZ 

 

ATA COMUDE N° 51/2018 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta 

minutos, realizou-se a reunião o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Vera Cruz, na Sala 

dos Conselhos Municipais, situada na Avenida Nestor Frederico Henn,1645, em Vera Cruz, com a 

presença dos conselheiros, conforme registradas no livro de presenças. Inicialmente a presidente do 

COMUDE, Iris Lenz Ziani, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata nº 50. Após lida foi 

aprovada por unanimidade pelos presentes. Iris apresentou a pauta. Moacir e Iris, relatam a 

participação no 27° Fórum dos COREDES, cujo tema foi “ O Futuro do RS: do município à região 

e ao governo do Estado”. Moacir relata da importância do COMUDE nas articulações para pensar o 

planejamento do município no viés do desenvolvimento local e regional, e a importância da 

participação efetiva das pessoas e da importância do apoio do executivo. Iris fala que foi 

apresentado pesquisa que nos países mais avançados e desenvolvidos há diálogo entre as oposições 

e o COMUDE é um espaço para reunir todos e se deve acreditar na vivência da comunidade, 

mesmo sendo uma tarefa muito difícil de unir os diferentes onde a sociedade está prevalecendo o 

individualismo (de grupos de esporte, de políticos, de religiões, de trabalho, etc). E hoje o grande 

mal é que se defende o seu “grupolismo”. Há necessidade de fazer valorizar e de unir os diferentes 

grupos. No Brasil se percebe que os municípios que avançaram investiram no capital social. Moacir 

relata o exemplo de Antônio Cettolin, prefeito de Garibaldi, como outros exemplos. Na sequencia é 

relatado as propostas que os candidatos ao governo estadual (Jairo Jorge, Eduardo leite e Miguel 

Rossetto) presentes no evento relataram. Os conselheiros discutiram de como fazer as pessoas 

participarem. Na sequencia Iris relata a participação no I Seminário de Articulação e Integração das 

Políticas Regionais do Vale do Rio Pardo que aconteceu no dia 28 de agosto onde se ressaltou a 

importância da articulação, do planejamento e do trabalho em conjunto na definição de estratégias . 

Ressaltou da importância do turismo no desenvolvimento regional e do quanto se deve avançar. 

Prosseguindo se discutiu a questão da segurança pública. Os presentes ressaltaram os seguintes 

aspectos: da importância de se ter recursos humanos nas organizações(Brigada militar, policia civil 

e corpo de bombeiros) para trabalharem; ter uma infraestrutura nos serviços de equipamentos, 

veículos e materiais adequados; ter o vídeo monitoramento para coibir as pessoas de cometer as 

infrações; investir na educação, através de campanhas, palestras; na cultura disponibilizando 

equipamentos culturais; no lazer e esporte onde se deveria ter mais espaços disponibilizados para a 

população participarem; implementar o PROERD; realizar uma pesquisa com as pessoas que 

participaram do PROERD. Para finalizar organizaram o edital de chamamento para a escolha do 

novo Conselho de representantes para o dia 16 de outubro de 2018, às 18h30min. Nada mais a 

tratar, a presidente encerrou a reunião e eu, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será 

assinada por mim e pela presidente. Vera Cruz, 25 de setembro de 2018. 


