
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE VERA CRUZ 

 

ATA COMUDE N° 30/2016 
 
Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, às dezoito horas e 
trinta minutos, realizou-se reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Vera 
Cruz na Sala dos Conselhso Municipais, em Vera Cruz. Estiveram presentes os seguintes 
Conselheiros da diretoria: Iris Lenz Ziani, presidente; Lucia Lisete Staub vice-presidente e 
do CMDM; Solange Schipper, secretaria; Fernanda Lovatto 2º tesoureira os 
representantes natos: Marilise Iser do Conselho da Proteção Assistência e Tratamento 
dos Animais; Gilson Becker, do COMDEMA; Attila Elod Blesz, do COMASO; Cladio 
Moraes, do COMPEI; Ricardo Vargas Felin, do COMTUR e Luiz Carlos Souza do 
COMPEDE. Inicialmente Iris Lenz Ziani, presidente do COMUDE, saudou os presentes e 
na sequencia partiu para a realização do planejamento em conjunto de ações para 
fortalecer o crescimento do município conforme levantado na reunião anterior. Ficando 
decidido que o COMUDE iria além da Consulta Popular iniciar a construção de um 
planejamento estratégico do município, onde o conjunto de todos os conselhos, terão um 
objetivo em comum de fortalecer as ações para o desenvolvimento, enfocando a geração 
de renda aos munícipes e assim obtendo uma economia fortalecida. Também ficou 
combinado que cada conselho fará um levantamento nas suas bases das necessidades, 
das fortalezas, das oportunidades e bem como das fraquezas e nas próximas reuniões 
seriam sistematizadas através de um documento e este seria entregue para a 
administração atual a ser utilizada na elaboração da Lei de orçamento para 2017, bem 
como seria entregado uma cópia aos candidatos que vierem a se candidatar ao pleito 
municipal. Na oportunidade foi levantado por um conselheiro que existia a possibilidade 
de um investimento externo no município para incrementar a diversificação no meio rural, 
que seria a possibilidade da COSUEL se instalar no município, mas teria escutado que 
alguns não estariam favoráveis a isso. Após vários relatos e contrapontos, foi definido que 
o COMUDE enviaria um oficio a Prefeita, colocando que em reunião, definiu e considera 
fundamental o apoio e o investimento do município na possibilidade de instalação da 
avicultura no município, neste caso a Cosuel, pois a mesma traria a possibilidade da 
diversificação, da geração de emprego e renda ao município. Sendo que investimento 
possa ser oneroso hoje, mas traria o retorno no futuro próximo, e que o município 
necessita ousar nos investimentos atuais para que num futuro próximo tenha retornos 
prósperos. Foi agendada a próxima reunião para o dia 28 de abril. Nada mais a tratar foi 
encerrada a reunião, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelo presidente do COMUDE e demais conselheiros. Vera Cruz, 31 de março de 2016. 
 
 


