CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE VERA CRUZ
ATA COMUDE N° 37/2016
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano dois mil e dezesseis, às dezenove horas, realizouse reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Vera Cruz na Sala dos Conselhos
Municipais, em Vera Cruz. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros, conforme livro de
presenças: Iris Lenz Ziani, presidente; Lucia Lisete Staub do CMDM; André Maieski, do
COMDEMA; Cristian Wagner, CMS, Ernani Rieck, comissão de emprego, Luis Carlos Souza,
COMPEDE, Rosane Tornquist Petry Prefeita Municipal de Vera Cruz, Gilson Carlos Jaeger,
Hospital Vera Cruz, José Moacir Petrs Rosauro, Bairro Boa Vista e Claudio Jose Overbeck,
Comunidade Assembleia de Deus, Frederico Bonenberger e Carolina Oliveira Pilz, da AJEVEC,
Elstor Tornquist, Conselho Técnico do PRODECON, Atila Blesz, do COMASO, Joseph Michael
Fayad, 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 apresentou para
apreciação, Frederico Bonnberger e Carolina de Oliveira Piltz para ocupar a representação dos
Empreendedores Urbanos, que esta vaga. Os mesmos foram aprovadas pelos presentes.
Proseguindo, a Presidente Iris convidou toda a comunidade e lideranças da região para participar
no dia 6 de dezembro de 2016, na UNISC, sala 101, as nove horas, onde ocorrerá a definição das
cinco estratégias regionais e a apresentação da carteira de projetos por dimensão, priorização e
hierarquização dos 10 projetos mais relevantes, a definição do modelo de gestão para a implantação
e monitoramento do Plano Estratégico. Iris fez o relato do encontro do Fórum dos COREDES,
realizado nos dias 6 e 7 de novembro de 2016, em Cruz Alta, o qual foi debatido entre os
conselheiros. 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, 29 de novembro de 2016.

