
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE VERA CRUZ 

 

ATA COMUDE N° 46/2018 

 

Aos vinte dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, 

realizou-se reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Vera Cruz na Sala dos 

Conselhos Municipais, situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, em Vera Cruz. Estiveram 

presentes os seguintes Conselheiros, conforme livro de presenças: Iris Lenz Ziani, Claudio Jose 

Overbeck, José Moacir Petrs Rosauro, André Maieski, Frederico Bonnenberger, Luis Eduardo 

Goelzer e Airton Romeu Mueller.  Inicialmente a presidente, Iris Lenz Ziani, saudou os presentes e 

pediu para o secretário Claudio, fazer a leitura da ata anterior. Após lida foi aprovada pelos 

conselheiros presentes. Esteve presente, Luis Eduardo Goelzer, presidente da AJEVEC, e o mesmo 

se dispôs a participar do COMUDE, sendo assim eleito pela plenária na vaga Titular dos 

Trabalhadores Urbanos. Prosseguindo, a Presidente informa que, o valor referente a Consulta 

Popular 2016/2017, no montante de R$ 77.588,61foi depositado em janeiro, e a prefeitura já   

encaminhou a licitação, providenciando a execução da mesma. Prosseguindo, a presidente relatou a 

necessidade de Vera Cruz, indicar representantes para o PED, onde há os comitês de Institucional, 

Sociocultural, Econômico, Infraestrutural e Ambiental. Seria muito bom que pelo menos tivesse um 

representante em cada Comitê para defender os objetivos e trazer o retorno para todos que 

representam prefeitura, organizações sociais, empresariais, Secretarias Municipais, Sindicato, 

Emater, Brigada Militar, Policia Civil , Bombeiros e demais entidades. Na sequencia, solicitou que 

todos preenchessem a pesquisa em Relação a Consulta Popular onde há um formulário com 

questionamento  realizado pelo Governo Estadual  para nortear se a população quer a consulta 

popular ou se há necessidade de continuar ou não e se tem necessidade de mudanças e ressalta a 

necessidade de todos votar, para que os municípios possam continuar recebendo recursos para seu 

desenvolvimento embora os valores sejam baixos e lembra que graças aos valores recebidos em 

anos anterior pela Consulta Popular hoje o município tem diversas agroindustrias, equipamentos de 

segurança para Brigada Militar, Policia Civil, carro do Corpo de Bombeiros e viatura da Brigada 

Militar, entre tantas outras recebidas pelos munícipes de uma maneira direta e indireta. Para a 

Consulta Popular de 2018/2019 o Governo do Estado tem um recurso disponibilizado de R$ 

80.000.000,00 (oitenta milhões) para todo o Estado do Rio Grande do sul e destes valores o Corede 

do Vale do Rio Pardo que contempla 23 (vinte e três) municípios tem um montante de R$ 

2.902,000,00 (dois milhões novecentos e dois mil) para ser distribuídos entre o projetos votados na 

Consulta Popular de 2018/2019, também enfatiza que há uma grande necessidade de mobilizações 

para alcançar o percentual necessário para município estar habilitado em receber os recursos e que 

conta com os Conselheiros do Comude de Vera Cruz para a divulgação.  Os conselheiros presentes 

colocaram da importância em se unir para alavancar a qualidade de vida dos munícipes, e alguns 

relataram a decepção de alguns representantes não participarem efetivamente nas discussões e no 

trabalho, somente querem colher os frutos. Os conselheiros solicitaram um relatório das pessoas e 

entidades beneficiadas nos diferentes anos pela consulta popular. Iris se responsabilizou em trazer 

na próxima reunião. Também ficou combinado que Iris enviará um e-mail com os Comites e cada 

um enviará com os representantes que possam atuar junto aos Comitês. Nada mais a tratar, a 

presidente encerrou a reunião e eu, Claudio José Overbeck, lavrei a presente ata que depois de lida e 

aprovada, será assinada pelo presidente e demais presentes. Vera Cruz, 21 de março de 2018. 


