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Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 da 

ata anterior. Foi lida a ata e aprovada por unanimidade pelos presentes. Conversam sobre a não 

participação dos conselheiros do COMUDE, sendo que são todos responsáveis por algum 

segmento, que deveriam demonstrar o exemplo. Micheli cita o quão difícil é encontrar pessoas 

dispostas a participarem dos conselhos, e relata a participação tão pequena neste conselho inclusive, 

que somente no COMPEDE, entraram algumas pessoas novas. O presidente demonstra satisfação 

em relação ao COMDER, que em um só mês ocorreram duas reuniões, e Micheli também relata 

satisfação pelo COMPEDE. Iris fala que os gestores são fundamentais para motivar os conselheiros, 

mas que infelizmente tem alguns que não comparecem. Micheli diz que se frustrava com as 

educadoras especiais, por não participarem, que totalizam-se doze educadoras, mas por questões de 

não querer assumir compromisso, não participam. Iris também relatou exemplos de acontecidos que 

desmotivam os conselhos, como procurá-los somente quando é necessidade de próprio interesse, 

elas não se comovem com a ideia de vir contribuir positivamente nas reuniões. Prosseguindo, 

Jeferson solicita a Micheli apresentar o COMPEDE. Micheli apresenta o COMPEDE, o seu 

funcionamento e as finalidades. No decorrer da apresentação foram surgindo dúvidas e Micheli as 

respondeu. Ela diz que em relação a Legislação, o conselho busca trabalhar por necessidades de 

políticas públicas, como exemplo, a acessibilidade das pessoas surdas ao atendimento, pois hoje não 

existe o profissional de interprete de línguas dos sinais e o conselho está estudando em propor ao 

executivo em criar uma Legislação para ter este cargo e atender este publico, pois há várias pessoas 

surdas no município. Iris cita sobre o interprete de línguas, que é necessário abrir o cargo, é 

importante para os conselhos e com certeza para as pessoas com deficiência, talvez no planejamento 

ou RH não sentem da importância. Micheli diz que pensam em políticas novas e se fiscaliza as já 

criadas. Fala que já houve muitas conquistas desde o surgimento e citou vários exemplos. Micheli 

lembra da programação deste ano que ela havia mostrado anteriormente, citando  a corrida da 

ADAE e outros eventos realizados pelo COMPEDE. Conversam sobre o assunto. O presidente cita 

a falha na sociedade de abraçar causas, quaisquer que forem em conjunto. Iris convida para a 

palestra do Outubro Rosa, dia 24 de outubro, que acontecerá na Associação Arco Iris. O presidente 

diz que quer colocar o COMUDE a disposição para causas, pois somos formados por todos os 

presidentes de conselho, e se unirmos potenciaremos as ações pelo desenvolvimento de Vera Cruz. 

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, 23 de 

outubro de 2019. 


