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COMDER 

Ata nº 17/2018 

Aos dezenove dias do mês dezembro do ano dois mil e dezoito, às catorze horas, na 

Câmara de Vereadores, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1580, em Vera Cruz 

reuniram-se para reunião do COMDER- Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável de Vera Cruz os seguintes conselheiros titulares e suplentes, 

conforme registrados no livro de presenças: Gilson Adriano Becker e seu suplente 

Diego Halmenschlager, Alberto Evangélio Pinheiro e seu suplente Bruno Pretto Flores, 

Rudi Silvestre Muller, Armin Poetter, Jeferson Klunk, Vitor Lenz, Irineu Wagner, Ana 

Irmgard Musskopf, Dulce Clarice Schindler e sua suplente Andreia Maria Poetter, 

Rugart Guilherme Jost e sua suplente Sabrina Franciele Jost, Geraldo Back e seu 

suplente Cristian Wagner, Alice  Elena Noy, Nésia Wink e Gertrudes Beatriz Goelzer. 

Também participaram várias outras pessoas conforme o registro no livro de presenças. 

O presidente, Jeferson Klunk, saudou os presentes e solicitou a Iris realizar as leituras 

das duas ultimas reuniões. Após lidas foram aprovadas pelos conselheiros presentes. 

Jeferson coloca que a pauta da reunião será sobre a questão da rastreabilidade, como 

funciona, as questões que estão sendo colocadas na produção de alimentos para a venda 

dos mesmos. Na sequencia, passa a palavra para Alberto Evangelho Pinheiro, 

conselheiro e extensionista da EMATER, para palestrar sobre a Rastreabilidade, onde 

apresentou a Instrução Normativa Conjunta Nº 02/2018 MAPA/ANVISA, a qual trata 

da constituição do sistema de rastreabilidade da cadeia de produtos vegetais frescos para 

fins de monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos. Alberto apresentou a 

normativa, as circunstâncias sob as quais ela foi construída e como esta interfere na 

rotina dos agricultores de Ver Cruz. Além da apresentação, houve a participação dos 

presentes com um diálogo aberto para dúvidas sobre o assunto, bem como a exposição 

de alguns agricultores produtores de hortaliças convidados e que já estão se adequando 

a essas novas regras. Após a explanação sobre o assunto, os presentes sanaram as 

dúvidas e foi encerrado a palestra. O Secretário Gilson fala que os produtores não 

precisam se preocupar com a questão da rastreabilidade pois somente é necessário ter o 

caderno de campo, o mesmo que uns anos atrás foi exigido na produção de tabaco. Na 

sequencia Jeferson, põe em apreciação a  RETIFICAÇÃO da Resolução COMDER 

nº20/2018 que “Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável de Vera Cruz – 2018 a 2021”, de 07 de novembro de 2018. Onde se 

lê: “Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável de Vera Cruz – 2018 a 2021” e no Art. 1º Aprovar o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Vera Cruz – 2018 a 2021”. Fica alterado o 

período, e passa a ser: “Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Vera Cruz – 2019 a 2022” e no Art. 1º Aprovar 

o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Vera Cruz – 2019 a 

2022”. Explica que foi por solicitação do Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente devido estarmos já no final do ano. Os conselheiros aprovam 

por unanimidade a alteração do período retificando a resolução. Na sequencia, Gilson, 

solicita para apresentar o relatório de 2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente. Inicialmente parabeniza os seus funcionários pelo excelente 

trabalho realizado e agradece a parceria da EMATER e do STR-Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, na sequencia apresenta as ações realizadas em 2018, que são: 



Número de atendimentos realizados no Setor de Serviços de Máquinas e 

Caminhões:1600 h máquina (retroescavadeira e escavadeira hidráulica), incluindo 

terraplanagem, abertura e conservação de açudes, serviços em lavoura, acessos a 

propriedades rurais e enterro de animal; 750 cargas de cascalho; incluindo britão e 

areião, estes usados para acessos a propriedades e caminhos de lavoura; 300 cargas de 

terra usadas para aterro de construção;  2200 toneladas de calcário, servindo como 

incentivo, sem custo de frete aos produtores; 700 toneladas de composto orgânico. Nos 

Implementos: Foram atendidos um total de 728 produtores através do aluguel de 

implementos agrícolas, dentre eles, plantadeira, distribuidor de esterco seco e liquido, 

ensiladeira, batedor de cereais, arado subsolador, pá carregadeira e plataforma e através 

do programa de fomentos foram entregues mediante encomendas dos produtores: 4.000 

unidades de alevinos em duas etapas; 350 mudas de frutíferas em duas etapas e; 1.400 

sacas de milho no programa troca-troca, safra e safrinha. Nos projetos: Implantação de 

mudas frutíferas na E.E.E.F. Frederico Augusto Hannemann, num total de 250 

unidades; Através do Programa de aquisição de alimentos (PAA) foram entregues um 

total de 500 cestas de alimentos variados, entre março e dezembro. Dentre estes 

alimentos estão hortifrutigranjeiros e produtos de agroindústrias produzidos por 

agricultores do município. As famílias carentes beneficiadas são cadastradas junto ao 

cadastro único ou bolsa família. Ainda ao longo do ano de 2018, a secretaria contou 

com 3 estagiários, sendo 2 em técnico de agropecuária e um técnico em agricultura, que 

buscaram aumentar seus conhecimentos, para conseguir concluir com êxito suas 

formações. Gilson ainda relatou a aquisição de uma retroescavadeira por emenda 

parlamentar do Deputado Bohn Gass  e as Patrulhas agrícolas para as Associações Dona 

Josefa e Sete de Junho. Na sequencia, Jeferson fala da importância de se trabalhar em 

parceria e agradece pela disponibilidade do secretario em atender as demandas e 

questiona ao secretário, o que esta projetado para o ano de 2019. Gilson coloca que a 

princípio é a continuidade da organização como está, sem grandes mudanças e continuar 

atendendo as demandas. Prosseguindo, Bruno, comunica aos conselheiros que a 

EMATER fez a prestação de contas, junto ao estado de todos os projetos de irrigação e 

da bacia leiteira que foram contemplados via FEAPER e aprovados pelo COMDER 

anteriormente. Na sequencia, a Emater/RS-Ascar apresenta as DAP- Declarações de 

Aptidão ao Pronaf, emitidas e/ou renovadas no mês de dezembro que foram: Charles 

Eduardo Martin, portador do CPF 027.905.660-54 , Solteiro, residente na localidade de 

Linha Henrique Dávila, André Eifert, portador  CPF 450.636.800-20, casado com 

Márcia L.H. Eifert, residente na localidade de Linha Ferraz,  Armin Poetter,  portador 

do  CPF 696.273.550-20 , casado com Andréa Maria Poetter , residente na localidade de 

Linha Capão. Também foi relatado o auxilio do COMDER para avaliar a Proprietária, 

moradora de Linha Capão, que solicitou DAP e tem atividades de floricultura e 

paisagismo. A mesma não foi emitida ainda, pois estão com dificuldade do 

enquadramento da mesma. Após a discussão ficou definido que alguns conselheiros irão 

fazer uma visita na propriedade e verificar in loco, o que é produzido na propriedade e 

quais são os objetivos da mesma para após ser emitido a DAP pela EMATER. Na 

próxima reunião os conselheiros que farão a visita irão trazer a plenária o caso para 

avaliação. Para finalizar o presidente agradece a presença de todos, desejando um Feliz 

Natal e um próspero ano de 2019, colocando que a reunião de janeiro somente 

acontecerá se tiver assunto urgente, e retornarão com as reuniões em fevereiro. Convida 

a todos a confraternizarem com o café da tarde. 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 pelo presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 19 de 

dezembro de 2018. 


