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

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

Conselhos de Vera Cruz, com a presença dos conselheiros, conforme registradas no livro de 

presenças. O presidente do COMUDE, Jeferson Klunk, saudou os presentes e solicitou a leitura das 

atas anteriores. Foram lidas as atas e aprovadas por unanimidade pelos presentes. Jeferson solicita 

avaliação da Palestra Informativa sobre Uso de Fogos de artifício, com os Bombeiros e o Consumo 

de Alimentos, com a Vigilância Sanitária. Conselheiros relatam que foi muito produtiva e realmente 

os munícipes não tem as informações e conhecimento necessários das legislações e o porquê delas 

muitas vezes. As entidades presentes já estão buscando se adequar quanto aos PPCI  e os Alvarás de 

Vigilância Sanitária. Iris relata que a representante do Grupo de mulheres rurais já mobilizou e 

reuniu todos os grupos, realizando um encontro com todas onde a Vigilância participou. Discutiu-se 

como fazer para que todos tenham a informação. Iris relata a sugestão de uma conselheira do 

COMPEI, onde sugeriu de se fazer reuniões nos diferentes lugares do município, informando sobre 

os direitos e deveres de cada. Neste exemplo seria sobre o que está disponibilizado de programas, 

serviços, entre outros para o idoso. Jeferson sugere que o COMUDE, deveria primeiro sensibilizar 

os presidentes dos conselhos e cada um se comprometer na participação e para depois repassar a 

comunidade. Micheli sugere fazer um evento dos Conselhos, onde cada Conselho partilha o que é, 

seu papel para que todos os demais estejam cientes. Frederico sugere em fazermos um 

caderno/encarte onde consta todos esses dados. Discute-se sobre o assunto. Jeferson propõe em 

realizarmos em primeiro momento mobilizar os presidentes e trazer uma pessoa para falar da 

importância.. Ubirajara percebe que cada conselho trabalha para si e não divulga. Ubirajara acha 

fundamental que se deve multiplicar as informações e ter acesso as informações. Iris sugere que se 

o presidente colocar e falar tem mais  efeito do que a Sala dos Conselhos colocar. Jeferson diz que 

trará para a próxima reunião uma pessoa para mobilizar e para isso teremos que trazer o presidente 

de cada conselho. Cintia, diz que conhece o seu conselho, mas não o dos outros, e acha fundamental 

a mobilização dos presidentes e do seu papel. Cintia relata um pouco sobre o CAE. Para finalizar, 

fica combinado que a Iris deve solicitar a Câmara de Vereadores e Jeferson irá convidar 

pessoalmente cada presidente de conselho, para trabalhar a questão de mobilização. Ubirajara relata  

sobre a proposta da ACISA de realizar um projeto com os jovens de Educação e preparação para 

que possam fazer alguma coisa. Relata que conseguiram computadores para serem utilizados. A 

proposta é de reunir as entidades e fazer acontecer as coisas para melhorar. Iris relata um pouco 

sobre os problemas de inscrição das entidades nos conselhos.  Ubirajara convida a todos para o dia 

19 de junho, onde terá com Eduardo Tevah com sua palestra “OS DESAFIOS DOS 

VENDEDORES DE SUCESSO”. Jeferson, divulga o evento INTERAGIR que acontecerá sábado 

no Mauá.  Conversam sobre várias palestras e sugestões que poderiam ser realizadas no município. 

Iris relata rapidamente sobre o Comitê do Corede onde existe a possiblidade de se encaminhar 

projetos referente a segurança pública, quando tiver mais detalhes solicita o auxilio de todos. 

Rosauro diz que é importante trabalharmos em parceria com a região e não isoladamente. Ubirajara 

diz que falta coisas básicas, como armários, entre outras coisas quanto a infraestrutura dos locais, e 

tendo um espaço acolhedor também auxilia no trabalho de qualidade dos servidores. Nada mais a 

tratar, o presidente, Jeferson, encerrou a reunião e eu, Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata que 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Vera Cruz, 22 de maio de 2019. 


