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Aos vinte e oito dias do mês agosto do ano dois mil e dezenove, às catorze horas,  na 

Comunidade Católica em Vila Progresso Vera Cruz, reuniram-se para reunião ordinária 

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, Rogério André Berlt, Nésia T.Wink, Andreia Maria Poetter, Gertrudes 

Beatriz Goelzer, José Vilson da Silva, Vitor Lenz e seu suplente Douglas Vianei 

Bolduan, Armin Poetter, Alberi Vilson Gehrke, Gilberto Wink, Lacerda Alceri 

Schoeph, Lucevaldo Jair Gehrke, Cristian Wagner, Irineu Wagner e seu suplente Flávio 

Rene Loebens, Anderson Lenz, Paulo César Porath, Bruno Preto Flores,   e Giovana 

Rosa da Costa suplente de Rudi Silvestre Muller. Estavam presentes ainda os produtores 

rurais Elpidio Lenz, Sirlei T. M. da Silva, Silvano Roberto Lemos da Silva, Liria Maria 

Blank, Rosane M. S. Shoeff, Carine A. Pick da Silva e Claudio Jose Overbeck, da Sala 

dos Conselhos. O presidente, Jeferson Klunk, saudou os presentes e apresenta a pauta. 

Na sequencia solicita a leitura da ata anterior. A ata foi lida. O presidente coloca a ata 

em apreciação e votação, a mesma é aprovada por unanimidade pelos presentes. 

Prosseguindo, o conselheiro Gilberto Wink representante da AVERPAC (Associação 

Veracruzense de Pequenos Agricultores Camponeses) destaca o recebimento de uma 

Retroescavadeira com recursos destinados através de emenda parlamentar do Deputado 

Ervino Bohn Gass e a importância destes recursos para a agricultura do município e o 

mesmo já tem destinado em anos anteriores outros recursos para equipamentos para as  

agroindústrias. Na sequência, Jeferson passa a palavra ao Conselheiro Irineu 

representante do CAF, que relata a reunião realizada com a presença do Secretario de 

Finanças Marcos Santos e Diego. Destacando que o Fundo Rotativo tem o valor de R$ 

23.929,53 (vinte e três mil novecentos vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) a 

disposição para uso das demandas dos agricultores para melhorias e aquisição de 

equipamentos com juros baixos e destaca ainda que existe um número elevado de 

inadimplentes, valores que poderiam proporcionar mais recursos para a agricultura e 

esclarece que estão sendo enviadas cartas de notificações aos devedores para 

comparecer na prefeitura municipal para a realização do acerto das contas atrasadas. 

Prosseguindo, o Conselheiro e presidente do CONDER convoca os demais conselheiros  

para votação da Consulta Popular e que cada um faça a sua parte e vote nos dias 04,05 e 

06 de setembro. Podem votar pelo site www.consultapopular.rs.gov.br ou nos dias 04 e 

05 de setembro por SMS, a mensagem gratuita de texto pelo celular para o 30264 

digitando RSVOTO#nº do seu título de eleitor#nº do programa (tudo sem espaços) ou 

pedindo ajuda nas escolas, secretarias municipais, prefeitura, câmara com o título 

eleitoral. Programas e Escolha apenas uma das opções 1 – Fortalecer e fomentar a 

produção, industrialização e comercialização da agricultura familiar. 2 – Qualificação e 

desenvolvimento do turismo do Vale do Rio Pardo, 3–Desenvolvimento e Inovação 

Tecnológica da Região,4–Fomento a agroecologia e a produção orgânica, 5-Educação 

Ambiental. Prosseguindo, o Conselheiro Bruno, fala sobre a Consulta popular onde o 

município vota as prioridades e esclarece que muitos produtores já foram contemplados 

através de convênios e  ou via FEAPER onde o agricultor ganha um bônus de 80% com 

o valor máximo de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela Consulta Popular por 

agricultor, tendo um prazo para pagamento de até cinco anos para pagamento dos 20%, 

http://www.consultapopular.rs.gov.br/


onde os mesmos são acessados através de projetos  elaborados pela EMATER e tem 

acompanhamento desde o início até a liberação dos valores que são depositados 

diretamente nas empresas que fornecem os produtos e destaca a importância da 

divulgação e participação  na votação da Consulta popular.  Prosseguindo, o 

Conselheiro Gilson Becker, destaca a importância de votar na Consulta Popular para 

alcançar a votação mínima e que o município tenha a sua parte no valor destinado ao 

COREDE do Vale do Rio Pardo, também destaca o recebimento de uma 

Retroescavadeira através de emenda parlamentar e a importância destes equipamentos 

para melhorar o atendimento dos agricultores nas suas propriedades como acesso as 

propriedades e outras demandas. Destaca que o atendimento na agricultura como 

entrega de cascalho, calcário, máquinas, estradas recuperadas e outros serviços está 

praticamente em dia, exceto alguns pontos. Informa que a entrega de milho está sendo 

realizada a medida que o produto chega na Secretaria da Agricultura. Referente ao 

questionamento do Conselheiro Gilberto, sobre o Programa do Protetor das Águas, no 

que se refere a entrega do adubo, esclarece que o adubo e a ureia não houve empresa 

interessada no fornecimento através da licitação  no valor orçado e será reencaminhado 

uma nova licitação nos prazos de 15 a 20 dias para a aquisição de adubo e ureia, e os 

demais itens estão sendo entregues. Destaca ainda que no Programa Protetor das Águas 

foi firmado Convênio com Agência Nacional de Águas para investimentos nas 

propriedades dos agricultores que participam e que uma das metas é implantar cinquenta 

hectares de terra com plantio direto com subsídio de insumos por três anos consecutivos 

de analise de solos, semente de aveia, semente de milho, adubo, ureia e herbicida. 

Seguindo Gilson destaca que já foi realizada três licitações para recuperação das 

cabeceiras da ponte do Arroio Andreas e não houve interessados por causa dos recursos 

inferiores, já foram aumentados em duas vezes e ainda não houve interessados, aguarda 

novas orientações da Caixa Federal e relata que a intenção de aumentar o número de 

produtores no projeto Protetor das águas principalmente dos que estão na lista de espera 

com recursos do Ministério da Justiça, que ainda não tem definição e que está no 

aguardo. Destaca que o projeto tem dado resultado satisfatório na qualidade da água e 

economia no uso de produtos químicos no tratamento da água. Prosseguindo, Gilson 

destaca que foi liberado a entrega dos implementos para as Associações Sete de Junho, 

Alto Dona Josefa e Alto Feraz, as plantadeiras a empresa que forneceria os produtos 

desistiu da licitação e precisa ser feito uma nova licitação. Prosseguindo, o Conselheiro 

Bruno, destaca a importância no envolvimento das entidades como Sindicato dos 

Trabalhadores, Emater, Grupo das Mulheres, Prefeitura Municipal, COOPERVEC, 

conselheiros na votação da Consulta Popular e  enumerou produtores e agroindustrias 

que já foram contemplados com recursos destinados da Consulta Popular, destaca que 

os que receberam os recursos precisam estar em dia com o pagamento. Prosseguindo, o 

Conselheiro, representante do Sindicato dos Trabalhadores, Cristian destaca a 

importância da participação da comunidade em votar na Consulta Popular nos dias 4, 5 

e 6 e disponibiliza os computadores do Sindicato, para auxiliar na votação. 

Prosseguindo, Cristian esclarece a necessidade de todos os produtores que não 

regularizarem o ITR e informa a documentação necessária para regularização do 

cadastro o ITR de 2018, escritura da propriedade, CAR e o INCRA, são documentações 

que a receita Federal solicita para a regularização, para futuramente formar um cadastro 

único e informa que o funcionário que realizava o serviço de cadastro do ITR esta de 

Licença Saúde e que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está fazendo as 

regularizações do cadastro do ITR e também a verificação do CAR e INCRA se há 

atualizações pendentes como divergência de dados das escrituras com o CAR e INCRA, 

que são orientações vinda da Receita Federal, informa que agora para os agricultores 



que quiserem construir a sua casa, reforma ou ampliação existe um novo programa  de 

Macro Habitação que pode ser financiado até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

dependendo das condições de financiamento e dentro deste recurso pode ser usado tanto 

para material com também pra mão de obra para construção e aqueles que tiverem 

interesse podem procurar as agência bancarias como SICREDI, Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e Banrisul. Será informado a documentação necessária e a 

viabilidade do financiamento. Prosseguindo, Gilson esclarece que todos aqueles que 

tiverem interesse em aderir o programa,  não terão custos de taxas de construção no 

município, mas devem protocolar a planta da casa na prefeitura onde os fiscais vão 

averiguar se não está sendo construído em áreas clandestinas. Prosseguindo, a 

Conselheira Giovana, da Inspetoria Veterinária da Secretaria da Agricultura do Estado 

do Rio Grande do Sul fala sobre a doença cisticercose que causou algumas condenações 

no município conhecido como pipoquinha, doença causada pela contaminação da água 

com fezes humana e aconselha que a população não se alimenta com carne bovina mal 

passada, onde ocorre o risco de contaminação com o ser humana e estes índices esta 

bastante alto, não só no município mas em todo o Estado. Destaca ainda que apesar de 

pouco tempo de trabalho no município tem ouvido falar bastante no famoso boi papel, 

com relação aos financiamentos em anos anteriores também em outros municípios. Na 

Campanha Vacinação contra Aftosa realizada em maio de 2019 no município houve 85 

inadimplentes, destes 30 são novos inadimplentes que não realizaram a vacinação e 

todos foram visitados e alguns não foram encontrados. Esclarece aos Conselheiros que o 

Ministério da Agricultura tem interesse de retirar a vacina da aftosa e solicita que as 

inspetorias tomem as providências legais com todos os produtores que não vacinaram, 

sejam notificados e aplicadas a lei. Destaca que foram geradas algumas multas com 

valor maior de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para os agricultores que não 

vacinaram o gado e não compareceram na inspetoria para dar baixa no cadastro dos 

animais. Seguindo, Giovana esclarece que aqueles que possui o boi papel que 

compareçam na Inspetoria Veterinária para regularizar o seu cadastro evitando assim 

multas que podem chegar a valores elevados e coloca-se a disposição para regularização  

na Inspetoria Veterinária, de todos os produtores  para regularização do cadastro e se 

não conseguir falar com ela, deixar o nome na Inspetoria para realizar a visita na 

propriedade  para averiguação da condição e tomar as providências  cabíveis. Seguindo, 

esclarece referente a venda de ovos  para quem tem até 1.000 (mil) aves  precisa ter 

cadastro simples na Inspetoria  Veterinária, que será enviado na hora para Porto Alegre 

e o produtor precisa ter bloco de produtor rural, quem possuir mais de 1000 (mil) aves 

precisam ter registo, que é bem difícil pela quantidade de documentação necessária e 

esclarece que os produtores precisam estar legalizados para a comercialização de seus 

produtos, a multas para aqueles infratores pegos pela fiscalização é alta. Seguindo, 

esclareceu que com a proximidade da Semana Farroupilha todos os animais devem estar 

com exames em dia, em caso de denúncia serão encaminhadas ao Ministério Público. 

Seguindo, foram sanados questionamentos dos Conselheiros.  Nada mais a tratar, o 

presidente, encerrou a reunião, e eu Claudio José Overbeck, lavrei a presente ata que 

depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, secretário e demais 

conselheiros. Vera Cruz, 28 de agosto de 2019. 
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