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Aos vinte e seis dias do mês junho do ano dois mil e dezenove, às catorze horas, na 

Câmara de Vereadores, 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, Rudi Silvestre 

Muller, Rogério André Berlt, Nésia T.Wink e seu suplente Armin Poetter, Andreia 

Maria Poetter e sua suplente Dulce Clarice Schindler, Gertrudes Beatriz Goelzer, 

Gilberto Wink, Vitor Lenz e seu suplente Douglas Vianei Bolduan, Lacerda Alceri 

Schoeph, Lucevaldo Jair Gehrke e sua suplente Noeli Arlete Tornquist Gehrke, Irineu 

Wagner, Paulo César Porath, Liane Bencke Braun e Airton Romeu Mueller. Estavam 

presentes os produtores rurais Elpidio Lenz e Rosane Maria Santos Schoeph e Iris Lenz 

Ziani. O vice-presidente, Rudi Silvestre Muller, saudou os presentes agradecendo a 

presença de todos. Na sequencia solicita a leitura da ata anterior. A ata foi lida. O 

presidente coloca em apreciação e votação, e a mesma é aprovada pelos conselheiros 

presentes. Rudi coloca em apreciação a inclusão como conselheiros os seguintes 

representantes titulares e suplentes respectivamente: Da localidade de Linha Dona 

Josefa, Liane Bencke Braun e Anderson Lenz; Da COOPERVEC: Airton Romeu 

Mueller e Merielen Jenifer Albers Kist. É conversado sobre as localidades e as 

associações que não tem representantes. Conselheiros sugerem que a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ou a EMATER 

poderiam mobilizar as associações e os moradores de cada localidade para elegerem os 

representantes a participarem no COMDER. Prosseguindo, Rudi solicita para Iris 

apresentar o Regimento Interno aos conselheiros para após ser realizada a eleição da 

Diretoria do COMDER. Os conselheiros conversam sobre o assunto e são sugeridos 

algumas pessoas para comporem a Diretoria. Após ampla discussão elegem e 

reconduzem por unanimidade a Diretoria atual, ficando assim constituída: Presidente: 

Jeferson Klunk; Vice-presidente: Rudi Silvestre Muller; Secretário: Irineu Wagner e 

Vice-secretária: Gertrudes Beatriz Goelzer. Na sequencia Rudi passa a palavra ao 

Diego. Diego comunica que está aberto a solicitação dos pedidos  da segunda remessa 

de árvores frutíferas na SMDRMA. Diego relembra sobre a autorização de corte 

eventual de árvores nativas consideradas não imunes ou não ameaçadas de extinção para 

uso na propriedade rural como lenha até 15,00 m³/ano e para construção de benfeitorias 

até 20,00 m³ a cada 03 anos, na zona rural do município de Vera Cruz-RS, que foi 

apresentada em reunião anterior pelo Ricardo e coloca se algum produtor rural precisa 

de auxílio para fazer a solicitação, podem procurar, ele ou o Roger, na Secretaria de 

Agricultura, que os irão orientar e auxiliar. Também diz que na próxima semana os dois 

irão a Santa Maria fazer um curso  para poderem orientar melhor os produtores rurais de 

forma correta e se caso tiver irregularidades, essas são de inteira responsabilidade do 

produtor rural. É questionado ao Diego se já há na propriedade uma reserva de área de 

APPs e que seja de encosta ou de mata ciliar, está poderá ser considerada dentre dos 

vinte por cento de obrigatoriedade. Diego ressalta que sim, que pode ser considerada 

dentro dos 20% de APP. Diego diz que elaboraram um projeto com o passo a passo e irá 

apresentar na próxima reunião para facilitar os produtores na hora de preencher os 

formulários e fazer o cadastro, mas na reunião seguinte irá apresentar detalhadamente. 

Prosseguindo Airton Romeu convida a todos a participarem do III Seminário de 



Cooperativismo, no dia 4 de julho, no Clube Juventude em Linha Henrique D’Avila. Os 

temas serão a Produção de Aipim, Avicultura colonial, cultivos protegidos e cobertas. 

Airton falou da farinha e do iogurte que pode ser produzido a partir do aipim. Iris 

lembra se houver interesse, é disponibilizada mediante solicitação oficina de produção 

de farinhas a partir de cenouras, beterrabas, entre outros pela UNISC. Caso haja 

interesse a SMDR pode entrar em contado e solicitar a mesma. Vários conselheiros 

demonstraram interesse na questão das farinhas e também do iogurte. Conselheira 

questiona se não será apresentado a questão do cadastro dos animais e da baixa dos 

mesmos,  a legislação das vacinas e da importância dos mesmos, sobre  a venda e quais 

legislações, sobre a avicultura, conforme reunião anterior. Rudi diz que a Giovana está 

de férias por isso ficará para a próxima. Nada mais a tratar, o vice-presidente, Rudi, 

encerrou a reunião lavrou-se a ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo 

presidente, secretário e demais conselheiros. Vera Cruz, 26 de junho de 2019. 
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