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Aos  cinco dias do mês dezembro do ano dois mil e dezessete, às 19 horas, na localidade 

de Dona Josefa sede do Campo Aguia 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: Rudi Silvestre Muller, Armin Poetter, Alice Elena Noy, Airton Romeu 

Mueller, Lucivaldo Jair Gehrke e sua suplente Noeli Arlete Tornquist Gehrke, Elpidio 

Lenz, Nésia Wink, Gertrudes Beatriz Goelzer, Andreia Maria Poetter suplente de Dulce 

Clarice Schindler, Marcio R. Martins, Vali Lenz, Valdonei Paulo Frese, Rogério Brandt,  

Grasiela Brandt, Irineu Wagner, Flávio Loebens. Dais D. Schubert, Augusto Henrique 

Poetter, Oldemar Shindler Rukart Jost, Liane B. Braun , Gilson Becker Secretário de 

Obras e Transito e Iris Lenz Ziani, presidente do COMUDE e da Sala dos Conselhos e 

Diego Halmenschager.  Estava presente Andressa Isabele Tornquist, que se candidatou 

para ser conselheira suplente de Vili José Kessler do COMDER e preencher o assento 

vago de suplência de agricultores da localidade Linha Tapera, a mesma foi incluída e 

aprovada pela plenária do COMDER. O Presidente, Airton Romeu, solicitou a leitura da 

ata anterior, que após lida foi aprovada pelos Conselhos presentes. Prosseguindo Iris da 

sala dos Conselhos relata a confecção do Calendário 2018 realizado em conjunto co a 

Secretaria Municipal de Saúde, vigilância em Saúde e Comissão Internacional de Saúde 

do Trabalhador – CIST- que tem por finalidade discutir, propor , acompanhar e avaliar a 

Política de Saúde do trabalhador e da Trabalhadora no Município e defender o direito 

do(a) trabalhador(a), formal, urbano ou rural, para que tenham amplo acesso ao sistema 

Único de Saúde (SUS), nas Ações de prevenção atendimento e reabilitação. Com 

relação Ao Boletim de Informações  de 2015/2016 referente a Leptospirose a 

Enfermeira e Conselheira Jaqueline agradece a todos pelo empenho e ajuda na 

divulgação da Campanha  e que ouve  redução drástica nos casos e de atendimentos no 

município. Prosseguindo  o Presidente apresentou a sobra de recursos do FEAPER que 

foi solicitado pela Cooperativa no Valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

específico para irrigação e será distribuído aos associados interessados que poderão usar 

um valor aproximado de R$ 9.000,00  (nove mil reais) que serão distribuídos até 9 

agricultores e convocou todos interessado a participar de uma reunião a ser realizada no 

dia 6 de dezembro as nove horas no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de vera Cruz 

para mais esclarecimentos  aos interessados  que haverá limitações e apresentação de 

Projetos  com prazo limite até 18 de janeiro de 2018, após esclarecimentos das dúvidas 

do recurso o presidente colocou em apreciação e aprovado por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Em continuação o Presidente relata Recursos disponíveis para o 

programa de cestas básicas PAA do Governo do  Estado para a Cooperativa no valor 

aproximado de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais)  e que a Cooperativa conseguiu 

montar um projeto que receberá  o montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) 

coma venda das cestas básicas. Prosseguindo Iris da sala dos Conselhos relata que em 

relação a solicitação  da Prestação de Contas da Associação Vera Cruzense de Pequenos 

Agricultores  (AVPAC) conforme Contrato nº 085/2014
o
 setor jurídico da Prefeitura 

está tomando as devidas providências e ressalta a importância do Conselho da 

Agricultura  fiscalizar quando da aprovação de Recursos, Pronaf, Banco da Terra e 

demais. O Conselheiro Geraldo sugeriu que fosse Criado uma Comissão ou Grupo 



Técnico de 4 pessoas entre o Conselheiros  para fiscalização dos projetos em 

andamentos e que os mesmos sejam executados na totalidade. Prosseguindo foi 

sugerido pelos Conselheiros a elaboração de  cartilhas com as documentações 

necessárias para a participação dos agricultores nos recursos recebido do Governo 

Federal e Estadual  e Iris sugere que esta cartilha possa fazer parte do Plano Municipal 

da Agricultura quando da sua elaboração. Prosseguindo Iris da sala dos Conselhos 

apresentou o relatório do Fundo Rotativo e esclarece que o relatório  final do exercício  

é dia 31 de janeiro de 2018 quando o valores de entradas, saídas e saldo dos devedores 

serão atualizados para aprovação da Comissão (CAF). Seguido Iris informa que será 

realizada no dia 19 de dezembro na Unisc a reunião da APL para tratarem de assuntos 

da Plataforma de Alimentação Daqui Alimentos e que terá o seu lançamento oficial na 

Expoagro Afubra de 2018. Prosseguindo o Secretário da Agricultura  Gilson informa 

que as encomendas de Alevinos se encera no dia 6 de dezembro e a retirada dos 

alevinos está programada para o dia 12 de dezembro na Secretaria da agricultura e 

também informa que haverá a ferira do Peixe no dia 7 de dezembro tendo como local o 

Feirão Rural de Vera Cruz na rua Intendente Goelzer e convida a todos para participar e 

haverá a vendas de peixes já preparados (fritos) e também o peixe cru. Nada mais a 

tratar, o presidente encerrou a reunião, e eu lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada será assinada, pelo presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 5 de 

dezembro de 2017. 

 


