
 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE VERA CRUZ 

 
ATA COMUDE N° 42/2017 

 
Aos quinze dias do mês de agosto 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, da Associações dos 
Moradores do Bairro Boa Vista, André Maieski, do COMDEMA, Lúcia Lisete Staub, do 
CMDM, Eduardo Wanilson Martins Viana, Presidente da Câmara de Vereadores e Beatriz 
Elena Funck Rosauro, do COMDICA. Inicialmente a presidente saudou os presentes e 
pediu para o secretário fazer a leitura da ata anterior. Após lida foi aprovada pelos 
presentes. Iris agradeceu o empenho de cada um no auxilio na votação da Consulta 
Popular e na sequencia apresentou o relatório da votação da consulta popular e os 
projetos eleitos, que são: 1 - SAÚDE: Criação e ampliação de novos leitos de UTI nos 
hospitais da região, onde será para o Hospital Ana Nery; 2 - AGRICULTURA: Programa 
gestão sustentável do solo, os municípios contemplados são da região do Centro Serra; 3 
- DESENVOLVIMENTO RURAL: Prevenção do êxodo rural na agricultura familiar, onde 
cada município receberá R$ 46.103,90. 5 - SEGURANÇA PÚBLICA: Investimento em 
tecnologia de Segurança Pública onde Vera Cruz receberá três kits de EPI - Colete 
Balístico para a Brigada Militar e dois kits de EPI - Colete Balístico para a Polícia Civil. 
Sobre o projeto eleito da agricultura, os presentes colocaram que deveria ser proposta 
ampla divulgação para que mais jovens fossem contemplados. Iris colocou que a plenária 
do COMDER deverá aprovar os contemplados. Os conselheiros do Comude sugeriram 
que deveria ter critérios e principalmente os que uma vez contemplados somente 
deveriam ser novamente após todos terem já recebido algum investimento. Prosseguindo, 
foi realizada uma avaliação sobre o processo eleitoral da consulta popular onde foram 
colocados como: Pontos positivos:  envolvimento da comunidade; Pontos negativos: 
Ainda existe a falta de confiança da população devido o passivo; Pouco tempo para 
divulgação; O não atendimento das demandas da educação; As pessoas cada vez mais, 
não querem  se envolverem nas eleições e os que querem auxiliar não conseguem 
dispensa no trabalho; Pessoas que não levam a serio e não tem responsabilidade; 
Sugestões para melhorar o processo como um todo no próximo ano: Pagamento do 
passivo da educação para a população ter mais confiança; Cumprimento com o 
cronograma estabelecido nos projetos; Ter mais tempo entre a assembleia inicial até o dia 
da votação; Incentivar a votação pela internet; ter laptop a disposição em vários locais 
para votação, mas para isso é necessário da internet que é precária em nosso município. 
O Conselheiro Eduardo Viana, Presidente da Câmara, relatou que no ano que vem irá se 
empenhar desde agora para que mais assessores do legislativo auxiliem na votação, para 
que possamos novamente superar a votação anterior. Também foi disponibilizado o Livro 
Planejamento Estratégico para ser utilizado, ficando um no COMUDE. Para finalizar ficou 
combinado para que na próxima reunião se aprofunde a questão da energia trifásica que 
há problemas em todo nosso interior. Iris encaminhará solicitação para receber o mapa do 
Planejamento referente a distribuição da energia elétrica. 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, 15 de agosto 
de 2017. 


