CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE VERA CRUZ
ATA COMUDE N° 40/2017
Aos vinte dias do mês de junho do ano dois mil e dezessete, às dezenove 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, presidente;
Claudio Jose Overbeck, secretário e representante da Comunidade Assembleia de Deus, José
Moacir Petrs Rosauro, Bairro Boa Vista, Aline Marga Petry, André Maieski, Airton Romeu Mueller,
Eliza Bischoff, Tania Marli Cruz Eichwald e Lúcia Lisete Staub, Conselho Municipal da Mulher.
Inicialmente a presidente saudou os presentes e pediu para o secretário fazer a leitura da ata
anterior. Após lida foi aprovada pelos presentes. Na sequencia se discutiu dentro do que está
previsto no Planejamento Estratégico e na planilha das demandas, quais seriam as áreas
consideradas prioritárias. Após análise e feitas todas as ponderações, ficou definido que seria a área
da agricultura (energia trifásica e na produção de alimentos) como prioritária, na sequencia a saúde,
reciclagem(galpão de triagem e equipamentos), preservação da água, geração de renda, educação e
a segurança. Prosseguindo houve sugestões de como realizar a mobilização nos dias da votação,
onde a conselheira Tania se encarregou de mobilizar os grêmios estudantis, Iris junto ao executivo
municipal, Airton junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e agricultores e os demais também
irão auxiliar na mobilização. Também serão usados os meios virtuais para mobilizar as pessoas a
votarem. Aproveitou-se novamente a questão da não participação de todos nas reuniões e como
conseguir mobiliza-los. 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 pelo presidente e
demais presentes. Vera Cruz, 20 de junho de 2017.

