
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE VERA CRUZ 

 

ATA COMUDE N° 45/2017 

 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, às dezoito 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, das Associações dos Moradores do Bairro Boa Vista, Ernani Rick, do 

conselho, Lucia Lisete Staub presidente do CMDM (Conselho Municipal da Mulher); André 

Maieski presidente do COMDEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente); Frederico 

Bonnenberger representante da AJEVEC, Eliza Bischoff  presidente do Conselho Municipal das 

Cidad), Beatriz Elena Funck Rosauro, do COMDICA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente) e Eduardo Wanilson Martins Viana, Presidente da Câmara de Vereadores. 

Inicialmente a presidente, Iris Lenz Ziani, saudou os presentes e pediu para o secretário fazer a 

leitura da ata anterior. Após lida foi aprovada pelos presentes. Fez-se uma avaliação do ano, onde 

constatou-se que ainda há necessidade de se avançar muito para ter um trabalho em conjunto e a 

participação da comunidade como um todo. A maioria participa geralmente quando tem interesse de 

uma questão pessoal. Frederico relata sobre a palestra “Como Pensar em Uma Cidade Inteligente”, 

com o palestrante Eduardo Kroth, que deu ênfase da importância das ações em conjunto para que 

ocorram melhorias em vários setores, como mobilidade urbana, urbanismo, meio ambiente, energia, 

tecnologia e inovação, saúde, segurança, educação, empreendedorismo e do atual estágio em cada 

área no município e fez as pessoas refletirem onde se possa avançar e reforça o que se comentou 

sobre a questão da participação. Prosseguindo, Iris relatou referente a Consulta Popular de 

2016/2017 sobre a demanda AGROINDÚSTRIA FAMILIAR / CONSTRUÇÃO/ VERA CRUZ no 

montante de R$ 77.588,61 77.588,61, está somente aguardando o pagamento. Iris apresenta que terá 

uma Viagem Técnica para a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz–ESALQ, em 

Piracicaba/SP, pelo COREDE , sugerido o período de abril de 2018, com o  Orçamento estimado de 

R$25.000,00. Os interessados deverão se inscrever junto ao COREDE. Cada um arcará com os seus 

custos. Iris informa e solicita a participação de integrantes vera-cruzenses nos Comitês Setoriais do 

COREDE/ VRP (Institucional, Sociocultural, Econômico, Infraestrutural e Ambiental). André 

também trouxe o que o COMDEMA apontou para fazer parte do Plano Municipal de Cultura. Os 

conselheiros presentes definiram que não terá reunião nos próximos meses (dezembro, janeiro e 

fevereiro) a não ser se tiver a demanda. Nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião e eu, 

lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e demais presentes. 

Vera Cruz, 21 de novembro de 2017. 


