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Aos vinte dias do mês março do ano dois mil e dezenove, às catorze horas, no Pavilhão 

da Comunidade São José, situada na localidade de Linha Henrique D’Ávila, 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: Jeferson Klunk, Gilson Adriano 

Becker e seu suplente Diego Halmenschlager, Alberto Evangélio Pinheiro, Rudi 

Silvestre Muller, Armin Poetter, Airton Romeu Mueller, Rogério André Berlt, Geraldo 

Back, Vitor Lenz, Ana Irmgard Musskopf, Márcio Rodrigo Martins, Lucivaldo Jair 

Gehrke, Flávio Rene Loebens suplente de Irineu Wagner, Elpidio Lenz, Andreia Maria 

Poetter suplente de Dulce Clarice Schindler. Também participaram Iris Lenz Ziani, da 

Sala dos Conselhos da Prefeitura, Ernani Weiss, Engenheiro agrônomo, vários 

produtores rurais, entre outros. O presidente, Jeferson Klunk, saudou os presentes 

agradecendo a cedência do espaço e da organização do local. Jeferson explica a todos o 

objetivo da interiorização das reuniões do COMDER para que os produtores rurais se 

sintam motivados a participarem, bem como divulgar o papel do COMDER e valorizar 

a importância dos conselheiros do COMDER e a sua competência. Jeferson solicitou a 

leitura da última reunião. Após lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. O presidente apresentou a seguinte pauta da reunião aos conselheiros e 

presentes: Palestra Produtos biológicos para a agricultura; Painel sobre o COMDER: 

Papel e importância, apreciação de emenda parlamentar, diversos; DAP; Convites de 

conferencias, palestras, seminários; diversos. O presidente Jeferson, passa a palavra para 

o Engenheiro Agrônomo, Ernani Weiss, para palestrar sobre “Produtos biológicos para 

uso na agricultura”. Ernani palestra sobre o uso, benefícios, vantagens entre outros dos 

produtos biológicos no uso na produção de hortaliças, na fruticultura, videira, batata, 

tomate, pimentão, viveiros, pepino, melancia, melão, gramados e jardins. Após a 

explanação e sanadas as dúvidas foram selecionados os seguintes produtores que 

cederão áreas para demonstração dos produtos: Airton Romeu Muller, Samuel Zahn, 

Márcio Rodrigo Martins, Alcides Iser e Lira Diva Finger. Jeferson, agradece Ernani pela 

palestra e convida Iris para falar sobre o COMDER. Iris relata a criação, o papel dos 

conselhos, suas competências, a composição e o funcionamento do COMDER bem 

como outros conselhos das políticas públicas. Após sanadas todos os questionamentos 

Jeferson convida a todos sempre estarem mobilizados a participarem nos conselhos, nas 

conferências e nas audiências públicas. Jeferson convida a todos a participarem no dia 

seguinte, 21 de março, da Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que ocorrerá no 

Centro de Convivência do Idoso, a partir das 8horas e no dia 27 de março na 

Conferência Municipal de Saúde, também a partir das 8 horas, no Clube Vera Cruz. 

Convida para o 11ºFórum da Diversificação, no dia 28 de março na Expoagro. Na 

sequencia passa a palavra para o conselheiros e Secretario Municipal de 

Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente, Gilson Becker. Gilson apresenta 

oralmente a proposta a ser cadastrada no SICONV que é a aquisição da carreta prancha, 

um dos objetos desta proposta, que vem para reforçar a frota municipal e proporcionar 

maior agilidade no deslocamento de máquinas pesadas, bem como de retroescavadeiras. 

O deslocamento ágil irá proporcionar maior eficiência no atendimento das demandas do 

agricultor, resultando em maior produtividade no campo. A significativa melhora na 



rapidez para transferência das máquinas também resulta na segurança dos usuários que 

trafegam nas vias urbanas e rurais. A proposta também visa economia aos cofres 

públicos, pois atualmente este tipo de serviço é terceirizado, contratado por processo 

licitatório, além dos elevados gastos com a contínua manutenção das retroescavadeiras 

geradas pelo desgaste do tráfego. A estimativa do custo para aquisição da carreta 

prancha com 2 eixos é de aproximadamente R$135.000,00. A aquisição de 

equipamentos agrícolas (02 distribuidores de adubo orgânico seco: valor estimado 

R$40.100,00 e uma colhedora de forragem (ensiladeira): valor estimado R$23.000,00), 

objetos complementares desta proposta, visam atender o desenvolvimento das diversas 

atividades da grande maioria dos agricultores familiares do município, tanto 

relacionadas à agricultura quanto a pecuária, bem como destinadas a subsistência e 

comercialização. Neste contexto, os agricultores necessitam de diversos equipamentos 

agrícolas para realizar as mais diferentes tarefas que se fazem necessárias ao longo de 

cada período agrícola, auxiliando na mecanização agrícola com implementos de preparo 

do solo, nos tratos culturais, na semeadura e plantio, para a colheita e armazenamento 

da produção. De um modo geral cada equipamento é muito importante, mas é utilizado 

em reduzido número de horas a cada ano na propriedade, o que não justifica um 

investimento individual numa área onde há tantas carências. Por isso, é de suma 

importância que a Prefeitura Municipal possa disponibilizá-los aos agricultores. 

Salienta-se que os projetos de desenvolvimento e fomento do setor agropecuário para a 

diversificação de atividades econômicas, bem como de produção de alimentos para 

subsistência das famílias se tornam cada vez mais importantes e necessárias na 

agricultura familiar. Os objetos propostos buscam a articulação com os outros 

programas e políticas públicas da agricultura para a ampliação e modernização da 

infraestrutura e serviços necessários à dinamização econômica das propriedades rurais, 

bem como o fortalecimento da gestão social e a melhoria da qualidade de vida dos 

agricultores familiares. A proposta busca promover avanços na infraestrutura e logística 

da produção agropecuária e ampliação da produção em 5%. Uma infraestrutura 

apropriada aumenta a produção sustentável, produtividade, melhoria da qualidade dos 

produtos agropecuários e sua comercialização. Salienta-se que a diversificação de 

atividades econômicas, bem como de produção de alimentos para subsistência das 

famílias se tornam cada vez mais importantes e necessárias na agricultura familiar. 

Explica que a coordenação e o registro da execução dos serviços é de responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e o monitoramento e o 

acompanhamento serão realizados pelo Conselho Municipal de Agropecuária. Esta 

necessidade do município é reforçada e apoiada pela emenda parlamentar do Deputado 

Federal Heitor Schuch, conforme Ofício n. 022/2019/LOA.RS, no valor de R$ 

191.000,00 (cento e noventa e um mil reais) e será cadastrada junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gilson solicita a apreciação dos conselheiros da 

proposta apresentada. Os conselheiros presentes por unanimidade aprovam a proposta 

citada. Gilson informa aos conselheiros que: - os serviços da agricultura sempre são 

realizados na sequencia da solicitação e observando a região para que não precisa ser 

realizada o translado das máquinas; - que a licitação dos equipamentos referente a 

emenda parlamentar do Bom Gass já foi feita na semana anterior; que o município 

adquiriu uma área para extrai o britado;- a aquisição dos equipamentos que serão 

destinados as Associações está em andamento; -  que no dia 5 de abril terá Dia de 

Campo sobre Psicultura/Filetagem na propriedade de Ingo Braun; - que no dia 12 de 

abril haverá Dia de Campo sobre apicultura na propriedade  do Luis; -  que a entrega de 

alevinos será no dia 30 de abril e ainda são aceitos as encomendas junto a Secretaria; - 

que o município terá uma exposição junto a Expoagro;  - que houve a entrega de 



cinquenta cestas referente ao PAA; - que o município  receberá do estado através do 

PAA, um caminhão baú para transporte de alimentos e junto ao governo federal a 

continuidade do PAA. Na sequencia, Jeferson passa para o Alberto falar sobre o 

Programa FEAPER. Alberto explica o que é o programa e como funciona. Jeferson 

questiona a Iris e ao Alberto, em relação aos recursos da consulta popular se podem ser 

equipamentos ou devem ser consumo. Iris explica que o que foi aprovado na reunião 

passada era metade para equipamentos e a outra metade para insumos. Iris lembra que 

antes de ir para a cédula da consulta foi definido que seria o investimento a fruticultura 

e na reunião anterior foi definido para as agroindústrias e a psicultura. Jeferson diz que 

na próxima reunião irá ser aprofundadoo assunto devido ao adiantado da hora. Foi 

definido que a próxima reunião seja realizada em Linha Floresta, na Comunidade São 

Luiz, os conselheiros das outras regiões irão com o transporte da SMDR, na qual serão 

convidados todos os produtores rurais da região para conscientizar a importância do 

COMDER e da importância na participação. Nada mais a tratar, o presidente, Jeferson, 

encerrou a reunião e eu, Irineu Wagner, lavrei a presente ata que depois de lida e 

aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Vera Cruz, 20 de março de 2019. 
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