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ATA COMUDE N° 50/2018 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 de cinco pessoas conforme registradas no livro de presenças. Inicialmente a presidente do 

COMUDE, Iris Lenz Ziani, saudou os presentes e solicitou a leitura das atas nº 47 e 49. Após lidas 

foram aprovadas por unanimidade pelos presentes. Inicialmente se fez uma avaliação da Consulta 

popular onde os pontos positivos foram: o empenho da Câmara de Vereadores por terem auxiliado 

na captação de votos; o auxílio de pessoas da comunidade na captação de votos, o meio virtual 

como forma de votação. Pontos negativos e precisam melhorar: urna fixa na prefeitura na qual não 

tinha nem computador e pessoas disponíveis em tempo integral, nos serviços públicos não 

incentivaram efetivamente a votação. Sugestões: ter urnas e pessoas com disponibilidade para a 

consulta popular nos serviços, ter reunião de treinamento com os responsáveis em cada setor, ter 

urnas volantes no interior, ter urna na rodoviária, ter o auxílio da Acisa. Concluiu-se se cada um 

fizer mais se terá um resultado melhor. Na sequencia Iris apresenta o resultado da consulta popular, 

os projetos eleitos e os que Vera Cruz foi contemplado. No projeto eleito “Apoio ao 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar “, num montante de R$ 25.801,15, para aquisição de 

insumo agrícola e equipamentos, financiamento via FEAPER; Os projetos da segurança  e no vídeo 

monitoramento. Onde ficou definido que o projeto da agricultura deverá ser contemplado para os 

produtores que ainda não foram contemplados em nenhum programa até o presente momento e que 

seja para alavancar o desenvolvimento econômico e social. E que deverá ser amplamente divulgado 

pelo COMDER para que todos tenham acesso, e após de selecionados os mesmo devem ser 

apresentados ao COMUDE. Iris relata sobre o andamento das Comissões do PED VRP. Após a 

explanação e serem colocadas várias sugestões foi combinado que o COMUDE irá iniciar a 

discussão de quais as demandas/projetos prioritários em cada área para que a partir disso se busque 

fontes de busca de recursos para executá-las. Iris apresenta e convida a todos para participarem do I 

Seminário de Articulação e Integração das Políticas Regionais do Vale do Rio Pardo que acontecerá, 

dia 28 de agosto, com início às 8h30min, que serão divulgados por e-mail e pelo grupo do watsapp. 

A presidente agradece a presença de todos e todas, convidando a todos a continuarem participando 

das reuniões do COMUDE que acontecem na terceira terça-feira do mês as 18h30min na Sala dos 

Conselhos. Nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião e eu Claudio Jose Overbeck,  lavrei a 

presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. Vera Cruz, 21 

de agosto de 2018. 


