
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE 

VERA CRUZ 

COMDER 

Ata nº 15/2018 

Aos vinte e quatro dias do mês outubro 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 ordinária 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, Bruno Pretto Flores suplente de Alberto Evangélio 

Pinheiro, Rudi Silvestre Muller, Airton Romeu Mueller, Elpidio Lenz, Dulce Clarice 

Schindler e sua suplente Andreia Maria Poetter, Jeferson Klunk, Irineu Wagner, 

Gertrudes Beatriz Goelzer, Vitor Lenz, Cristian Wagner suplente de Geraldo Back. 

Participaram ainda Iris Lenz Ziani e Dilceu Moraes da Secretaria Municipal de 

Educação, Ismael Gomes da EFASOL, Tanise Etges, da ETA, Adair Pozebon da 

EFASC, Evelin Dittberner, produtora rural de Linha Dona Josefa, Mirna Regina Weber, 

da EMATER, Luiz Fernando Gerhardt, engenheiro agrônomo e ex-conselheiro. O 

presidente Jeferson Klunk saudou os conselheiros presentes, apresentou a pauta e 

solicitou a leitura da ata anterior. A ata foi lida. O presidente coloca a mesma em 

apreciação, a qual foi aprovada. Jeferson passa a palavra para Adair da EFASC e Ismael 

da EFASOL.  Adair inicia agradecendo a oportunidade de poder estar divulgando a 

escola Família Agrícola e explica que é uma escola comunitária e atende duas 

necessidades que são a formação de jovens para o trabalho do campo, que é a economia 

rural que movimento a economia geral do nosso Vale do Rio Pardo, para isso é 

fundamental ter uma agricultura fortalecida e ter a formação técnica. Ismael ressalta a 

importância da sucessão rural, mas para permanecer deve se ter opção na zona rural. Na 

escola para formação a família é fundamental no processo da educação. Explicam como 

é a gestão da escola, os critérios para a matrícula, a quantidade de vagas, o 

funcionamento das aulas, a contribuição espontânea. Pedem para os conselheiros 

ajudarem na divulgação do período das matriculas. Explicaram que se um jovem quer 

estudar e não possui terra pode porque hoje há muitos jovens retornando ao interior. São 

distribuídos cartazes para os conselheiros. Solicitam ara os conselheiros auxiliem em 

encaminhar e motivarem jovens para estudarem nas escolas de família agrícola. Jeferson 

agradece aos esclarecimentos e coloca o COMDER a disposição. Na sequencia, 

Jeferson passa para Luiz Fernando Gerhardt para explanar a história de constituição dos 

Conselhos de Agricultura no Rio Grande do Sul e em Vera Cruz. Luiz Fernando 

apresenta o histórico da formação do Conselho de Agricultura e contribui com a sua 

visão e experiência para o futuro da agricultura de Vera Cruz. Jeferson agradece pela 

explanação e passa para Bruno da Emater. Bruno informa que teve a publicação da 

Portaria nº 523, de 24 de agosto de 2018, que Disciplina a emissão de declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP), onde o controle social é citada conforme o Art. 24. A 

regularidade da DAP está sujeita a controle social, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos pela Subsecretaria de Agricultura Familiar. Esta portaria revoga do 

ano anterior. O extensionista da EMATER de Vera Cruz, Bruno Flores apresentou o 

Planejamento Operativo de atividades do Escritório Municipal da Emater de Vera Cruz 

previsto para o ano de 2019. Foi apresentado um total de 20 atividades diferentes que 

estão previstas para serem realizadas durante o próximo ano, as quais são “Acesso à 

Políticas Públicas”; “Agroindústria”; “Arroz”; “Assessoramento à Gestão Rural”; 



“ATERS Crédito Fundiário”; “Bovinocultura de Leite”; “Cooperativismo”; “Crédito 

Rural”; “Fomento à Inclusão Social e Produtiva”; “Geoprocessamento”; “Gestão 

Ambiental”; “Milho”; “Olericultura”; “Organização Rural”; “Ovinocultura”; 

”Piscicultura”; Saneamento Básico”; “Secagem e Armazenagem”; “Segurança e 

Soberania Alimentar”; “Soja” e “Solos”. O extensionista também apresentou que até 

esta data, foram atendidas pela equipe da Emater 629 famílias de agricultores do 

município de Vera Cruz durante o ano de 2018, e que para 2019 são esperados que 

sejam atendidas mais de 750 famílias. Mirna, da EMATER, detalhou as atividades 

desenvolvidas com as mulheres rurais e ações diversas. Após a apresentação, discussões 

e sanadas todos as dúvidas e questionamentos, foi aprovado o Planejamento Operativo 

de Atividades de 2018 do Escritório Municipal da Emater de Vera Cruz. Prosseguindo, 

são colocados em apreciação as Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) emitidas em 

setembro. No mês de setembro foram emitidas e/ou renovadas as seguintes Declarações 

de Aptidão ao Pronaf (DAP) via Emater/RS-Ascar, conforme apresentado pelo 

conselheiro Bruno Flores: Fabio Alexandre Zuegue, portador do CPF 010.743.590-03, 

casado com Bruna Oliveira Zuege, residentes na localidade de Ferraz, Laércio Evandro 

Gerhke, CPF 979.589.720-91, solteiro residente na localidade de Ferraz, Liane Bencke 

Braun, CPF 682.074.840.04, casada com Jorni Gustavo Braun, residentes na localidade 

de Dona Josefa, André Ademir Draechler, CPF 957.211.770-04, casado com Luciana 

Tatsch Draechler residentes na localidade de Rincão da Serra, Lori Zuegue, CPF 

765.435.440-15, viúva, residente na localidade de Alto Ferraz, Fábio André Mueller, 

CPF 987.623.220-25, casado com Ivanir Zuege, residentes na localidade de Alto Ferraz, 

Alex Aretz, CPF 024.970.300-90, solteiro, residente na localidade de Vila Progresso, 

Elisabete Beatriz Bartz, CPF 576.736.670-53, casada com Mauri Nestor Bartz, residente 

na localidade de Andréas, Rosilda Lessing, CPF 186.695.220-04, viúva, residente na 

localidade de Andréas, Paulo José Draechler, CPF 001.503.330-99, casado com 

Veridiana Porcher Draechler, residentes na localidade de Rincão da Serra, Sérgio Luiz 

Schubert, CPF 603.913.240-04, casado com Gládis Henn Schubert, residentes na 

localidade de Dona Josefa, Elpídio Petry, CPF 195.377.480-87, casado com Lorita 

Petry, residente na localidade de Linha Alta. Cristian, apresenta as Declarações de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) emitidas e/ou renovadas via Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais na Agricultura Familiar de Vera Cruz, no mês d setembro, que foram: ELSTOR 

LUIZ ZUEGE, portador do CPF 450.634.510-04, casado com SUELI LIANE ZUEGE, 

residentes na localidade de Dona Josefa; JOSIAINE FERNANDA EMMEL, portadora 

do CPF nº 031.460.880-02, solteira, residente na localidade de Ferraz; MARCIO 

ANGENOR BARTZ , portador do CPF 689.493.670-68, casado com VANESSA 

BEATRIS TEWS BARTZ, residentes na localidade de Linha Andreas; SEVERIANO 

JOSE DA SILVA BARROS, portador do CPF 95.514.340-72, casado com CLEUSA 

PETRY BARROS, residentes na localidade de LINHA ALTA; CARLA ADRINA 

BARBOSA, portadora do CPF 996.827.880-72, solteira, residente na localidade de 

Linha Henrique D’Ávila; ARSELI DOS SANTOS MORAES, portador do CPF 

655.235.980-20, solteiro, residente na localidade de Mato Alto; JEREMI KOPP, 

portador do CPF 019.261.680-38, solteiro, residente na localidade de Ferraz; 

LEONORA SCHWANTZ, portadora do CPF 749.234.710-34, viúva, residente na 

localidade de Ferraz; LEONEL JOSE DA SILVA , portador do CPF 320.186.490-00, 

casado com ALDA TERESINHA DA SILVA, residentes na localidade de Linha 

Fundinho; ANDERSON DE OLIVEIRA CORTES, portador do CPF 030.143.910-93, 

solteiro, residente na localidade de Linha Ferraz; OSWINO LINCKE, portador do CPF 

123.013.610-04, casado com ILANIA VANDA LINCKE, residentes na localidade de 

Linha Henrique D’Ávila; MARIA ORLANDINA DA SILVA, portadora do CPF 



899.262.180-91, viúva, residente na localidade de Linha Henrique D’Ávila; DANIEL 

MARCIANO WIETZKE, portador do CPF 590.125.600-04, casado com EUGENIA 

LEOCRECIA SEIBERT WIETZKE, residentes na localidade em Linha Ferraz; 

SERGIO PAULO MALEITZKE, portador do CPF 701.478.170-72, casado com 

TANIA MARLI VOESCH MALEITZKE, residente na localidade de Linha Ferraz; 

EGON VALDIR BERLT, portador do CPF 635.246.190-53, casado com MARLENE 

RODRIGUES BERLT, residentes na localidade de Rincão da Serra; SONIA 

ADRIANA MARTIN, portado do CPF 990.594.870-87, solteira, residente na localidade 

Linha Capão; DARIO NESTOR ZUEGE, portador do CPF 459.846.200-06, casado 

com MARISA RAINILDA ZUEGE, residentes na localidade de Dona Josefa;  

VANDERLEI JOSE DE BRUM,  portador do CPF 489.662.580-34, casado com 

ODETE OLIVEIRA DE BRUM, residentes na localidade de Linha Henrique D’Ávila; 

HUBERT RATHKE, portador 450.632.490-00, casado com LEONICE RATHKE, 

residentes na localidade de Linha Ferraz; NEI ALBERTO LOEBENS, portador do 

CPF689.510.350-34, casado com LENI BUGS LOEBENS, residentes na localidade de 

Dona Josefa; ALBERI VILSON GEHRKE, portador do CPF 262.044.600-72, casado 

com CLAUDETE GEHRKE, residentes na localidade de Entre Rios; LUIS 

CLAUDIONOR DE ANASTACIO, portador do CPF 884.556.020-15, solteiro, 

residente na localidade de Linha Sitio;  MARCILENE ELISA EMMEL, portadora do 

CPF 036.977.650-00, solteira, residente na localidade de Linha Ferraz; FERNANDO 

SCHWANTZ, portador do CPF 954.868.010-68, casado com ROSANI SCHWANTZ, 

residentes na localidade de Linha Alto Ferraz; MARCOS ANTONIO HELFER, 

portador do CPF 957.903.810-49, união estável com SOLANGE DE ALMEIDA, 

residentes na localidade de Linha Henrique D’Ávila;  ROVANE SCHERER WEISS, 

portadora do CPF 928.750.840-20, casado com NELSON WEISS, residentes na 

localidade de Linha Ferraz; EDUARDO LOEBENS, portador do CPF 021.303.070-

51, solteiro, residente na localidade de Linha Dona Josefa; SERGIO LUIZ LOEBENS, 

portador do CPF 983.362.400-63, solteiro, residente na localidade de Linha Dona 

Josefa; ELENE PARNOW, portadora do CPF 835.394.250-04, solteira, residente na 

localidade de Linha Sitio; TERESA VALERIA HELFER, portadora do CPF 

636.459.710-68, solteira, residente na localidade de Linha Mato Alto; CLAUDIA 

DANIELA BARTZ, portadora do CPF 822.070.620-15, casada com MAIKEL 

SANDOR BARTZ, residentes na localidade de Linha Andreas e ADRIANO 

IDALECIO RODRIGUES GARCIA, portador do CPF 024.808.360-02, solteira, 

residente na localidade de Linha Rincão da Serra. Após a apresentação, discute-se o que 

vem a ser uma família, pois muitos declararam que são solteiros, mas vivem com 

parceiros. Alguns se posicionam que deveria constar ambos na DAP. Os responsáveis 

pelo preenchimento relatam que quando conhecem e são sabedores a respeito 

questionam e orientam colocar. Prosseguindo Cristian, convida para participarem da 

Reunião de Governança do APL Alimentos do VRP que será realizada no dia 31 de 

outubro de 2018, na sala 101 Bloco 1 da UNISC em Santa Cruz do Sul, a partir das 

9h30min. Onde terá a participação do José Alexandre da Silva Rodrigues - Diretor de 

Agricultura Familiar e Agroindústria da SDR e do Jocimar Rabaioli - Assessor de 

Políticas Pública da FETAG para apresentarem o Decreto Nº 54189 de 14/08/2018 e 

Instrução Normativa SEAPI nº 10/2018 que regulamente o novo SUSAF-RS - Sistema 

Unificado Estadual de Atenção à Sanidade. Rudi esclarece que isso é para a venda de 

produtos de origem animal para todo o estado. Gilson coloca que a veterinária está 

acompanhado a implantação no município. Cristian ainda salienta que o município 

somente tem o SIM, que permite somente a venda dos produtos dentro do município. E 

convida também na parte terá evento referente aos alimentos. Jeferson disse que tentará 



trazer alguém para falar sobre a rastreabilidade. A conselheira Ana questiona o que 

realmente significa rastreabilidade. Cristian, Airton e Jeferson explicam que é o registro 

do acompanhamento do produto desde o plantio até parar na prateleira para o 

consumidor. Conversaram bastante sobre o SUSAF. Na sequencia Gilson, Secretário de 

Agricultura, passa a relatar e agradecer a participação do STR, EMATER, Diego, 

Romeu da COOPERVEC, a Tanise e o Martin Nyland da ETA(Estação de Tratamento 

de Água) que ajudaram na descrição do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, 

porque o mesmo deve estar aprovado até o final do ano pelo COMDER. Na sequencia 

ele relata como foi elaborado, primeiramente foi colocado de forma geral dos 

municípios, após a descrição das atividades que estão sendo realizadas pela Secretária, e 

dos órgãos existentes e a partir daí das necessidades nos diferentes setores. 

Teoricamente devem estar contemplados no Plano os objetivos, e projetos que estamos 

pensando dentro do governo. Após que tivermos tudo registrados queremos que os 

COMDER avalie e se quiserem contribuir pode se fazer os ajustes que acharmos 

necessários fazer. Pede que os conselheiros tragam e enviem as sugestões fala que a 

irrigação que foi falado ainda não está contemplado, como a questão da cultura e a 

habitação, os quintais orgânicos. Gilson pede para que até a primeira semana de 

novembro todos enviem por e-mail as sugestões. Após combinam uma reunião 

extraordinária com o objetivo de ler e apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, ficando agendado dia 7 de novembro para as 19h30min. Para 

finalizar Iris convida para a palestra Defesa Pessoal e Maria da Penha, no dia 22 de 

novembro a tarde, no Clube Vera Cruz, alusivo ao Dia internacional a Não-violência a 

Mulher uma promoção do CMDM. Convida para a VI Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o dia 26 de novembro, às 8horas até as 17horas, 

na Associação Arco-íris. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião, e eu, Iris 

Lenz Ziani, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada, pelo presidente 

e demais conselheiros. Vera Cruz, 24 de outubro de 2018. 


