CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE VERA CRUZ
ATA COMUDE N° 54/2019
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às dezenove 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 agradeceu a presença
de todos. Iris informa que houve a troca do presidente da Câmara de Vereadores e a presidência do
CAE. Jeferson solicita as leituras das atas. Foi lida a ata 52. Após lida foi aprovada por unanimidade
pelos conselheiros presentes com a seguinte alteração que o local da reunião foi na Câmara de
Vereadores. Na sequencia foi lida a ata 53 e aprovada por unanimidade pelos conselheiros
presentes. Na sequencia é apresentado, o e-mail recebido quanto a solicitação de criação de uma lei
municipal quanto a questão da proibição do uso de fogos de artifício com estampido. Iris apresenta
as posições dadas pelos seguintes conselhos: COMPATA, COMPEI, COMPEDE, Conselho das
Cidades, CMS e COMDEMA. Nos quais a maioria delibera que seria importante não ter o
estampido, mas também não adianta ter uma lei se não haverá a fiscalização. Após várias
manifestações os conselheiros solicitam a Iris averiguar junto ao setor responsável dos alvarás como
funciona a liberação para a venda e como poderia ser a fiscalização. Também é solicitado para Iris
convidar os Corpo de bombeiros para a próxima reunião, e que os mesmos possam auxiliar e
esclarecer como funciona a liberação, como seria a fiscalização do uso. Verificar quem ´responsável
pela fiscalização? É sugerido montar um vídeo para conscientização. Ubirajara sugere que a ACISA
poderá fazer o mesmo. Fazer uma campanha de conscientização junto as escolas. Ficando como
sugestão a proibição da venda dos mesmos em estabelecimentos do município. Na sequencia foi
relatado sobre o andamento das questões da última consulta popular eleitos. Jeferson relata que os
da agricultura estão sendo construídos e o COMDER irá aprovar os mesmos e após serão
apresentados aqui no COMUDE. Prosseguindo Jeferson relata sobre a problemática da Normativa
nº7776 de 2018, referente a a questão dos produtores de leite. Relatou que participou de eventos e o
presidente do COREDE está nos representando para a defesa dos produtores de leite. Ubirajara
relata que participou no evento “Informática na Educação”, em Santa Cruz do Sul, relatando que os
municípios podem solicitar capacitação. Micheli irá averiguar junto ao Secretário de Educação
sobre o assunto e Ubirajara irá prestar as informações necessárias para o andamento do mesmo. São
apresentados os seguintes convites para participarem: - na 4ª Caminhada e Corrida da Mulher que
ocorrerá no dia 9 de março, no qual os conselheiros sugerem para aproveitar o evento e divulgar as
potencialidades do município. Ubirajara coloca que a ACISA será parceira do evento, como também
será no dia 8 de março; - no dia 8 de março será realizado o Encontro Regional da Mulher Rural,
organizado pela FETAG, STR e Emater, com parceria da Prefeitura. O mesmo espera e torno de
quatro mil mulheres. – No dia 21 de março na Conferencia Municipal da Pessoa Idosa, às 8horas no
Centro de Convivência do idoso; - dia 27 de março na Conferência Municipal de Saúde, no Clube
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, 19
de fevereiro de 2019.

