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Aos vinte e oito dias do mês junho do ano dois mil e dezessete, às quatorze 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: Airton Romeu Mueller, Jeferson Klunk, Armin Poetter, Irineu Wagner, Mártin 

Fernando Nyland e suplente Carlos Henrique Porcher; Bruno Pretto Flores suplente de Alberto 

Evangélio Pinheiro, Daniel de Bastos Menezes suplente de Rudi Silvestre Muller, Rogério André 

Berlt, Sérgio Paulo Maleitzke, Geraldo Back, Vitor Lenz , Ana Irmgard Musskopf, Vili José 

Kessler, Márcio Rodrigo Martins, Lucivaldo Jair Gehrke e sua suplente Noeli Arlete Tornquist 

Gehrke,  Gertrudes Beatriz Goelzer, Enio Diemmer e Dulce Clarice Schindler. Estiveram 

presentes com documento de indicação os Representantes de Agricultores das Localidades 

deste Município: Nésia Wink como titular, de Mato Alto; Dalva Luzia Helfer Frantz como 

suplente de Márcio Rodrigo Martins de Linha Henrique DÁvila; Elpídio Lenz como titular e com 

indicação de suplente Anderson Lenz de Linha Dona Josefa e Hiliberto Paulo Limberger como 

suplente Ana Irmgard Musskopf de Entre Rios. Também houve a solicitação de substituição de 

Hardi Humberto Schuch por Enio Bender.Inicialmente o Presidente Airton Romeu Mueller, 

saudou os presentes e na sequencia foi feito a leitura da ata anterior. Após lida foi aprovada 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo o Presidente apresentou um 

documento onde Márcio Rodrigo Martins solicita seu afastamento na diretoria como vice-

presidente, o qual foi eleito na reunião anterior. Foi discutido como proceder e ficou para a 

próxima reunião ser feita a eleição para preencher o cargo. Na sequencia foi apresentada a 

proposta elaborada pela Comissão do Regimento Interno do COMDE. O mesmo foi lido e 

discutido item por item. As sugestões serão reformuladas na proposta e na próxima reunião 

será colocado em deliberação. Prosseguindo foi apresentado pela EMATER a solicitação de 

DAP para produtor, na oportunidade apresentou os critérios para obtenção da DAP, que são: 

Mínimo 50% da renda seja proveniente da Unidade Produtiva Familiar; Tenha documento de 

comprovação da posse da terra (arrendatário/comodatário/proprietário, etc). Renda de até 

R$360.000,00 anual.  O limite exigido de utilização da força de trabalho da família, na geração 

de renda da UPF deve ser igual ou superior ao quantitativo da mão-de-obra contratada. A 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF oferece direitos de acesso ao crédito rural, documento 

que auxilia no momento de solicitar a aposentadoria, serve como comprovante de renda bem 

como comprova que a pessoa é agricultor familiar. A DAP é um documento gratuito e deverá 

ser feita no município onde esteja localizada a produção. Foi passado para conhecimento e 

análise dos conselheiros a solicitação de emissão da Dap para Marcelo Luciano Ritter, portador 

do CPF 820.848.740-68, portador do RG 4074015399, que possui terras arrendadas na 

localidade de Rincão da Serra, margens da BR287, em frente ao ponto comercial "Facas 

Kipper", na qual foi apresentado a solicitação de enquadramento para Declaração de Aptidão 

ao Pronaf, onde segundo o produtor ele tem atividade única de criador de gado de 

corte(bovinos), na qual exerce a atividade de comprar, engordar/invernar e vender os animais, 

sendo assim executando a atividade de pecuarista. Foi colocado em votação e aprovado que 



ele terá direito a emissão da DAP a ser realizada/emitida na Emater ou Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais." Na sequencia foram passados os convites: Bovinocultura de Leite, no 

Vale do Sol, no dia 5 de julho. Martin colocou que terá condução a disposição e ficou 

combinado que as inscrições serão feitos na EMATER com a EMATER, onde a conselheira Nésia 

se prontificou em participar; II Encontro Regional de Trocas de Sementes Crioulas e Mudas e II 

Mostra de Agroindústrias Familiares no dia 12 de julho, no Vale do Sol; I Seminário Regional do 

Cooperativismo na agricultura Familiar, no dia 30 de junho, em Santa Cruz com o parceria do 

SICREDI; Plataforma de comercialização na EFASC. Prosseguindo Iris apresentou um relato do 

andamento e das reuniões referente ao APL e a importância da participação dos produtores. 

Mártin e Iris informaram o calendário de eventos informados a APL para receber auxilio 

financeiro, onde se cadastrou a Festa da Produção, a Festa do Colono e motorista de Vila 

Progresso e de Ferraz. Como também a solicitação para a Festa desse ano da Festa do Colona  

e Motorista. Também se cadastrou a Festa de Produção no Edital aberto no Banrisul. Bruno 

convidou para o dia 20 de junho curso de fruticultura. Iris também colocou que há 

possibilidade ter parceria via APL para ir em cursos. Airton colocou que a COOPERVEC tem 

interesse em realizar uma visita técnica e para isso tem interesse em ter parceria, sugeriu-se 

em encaminhar a APL. Foi combinado para as pessoas participarem na Assembleia Geral, no 

dia 4 de julho, para ser definido os projetos prioritários a constarem na cédula da consulta 

popular, como também foi colocado que a consulta popular ocorrerá 1, 2 e 3 de agosto. Na 

sequencia, foi discutido o que será prioridade, após a discussão ficou definido a priorização da 

energia trifásica no meio rural, as agroindústrias, produção de leite, conservação de solos 

(análise e adubação). Foi novamente levantado o retorno e a fiscalização das demandas 

atendidas pelo COMDER e que os próprios beneficiados ajudarem. Prosseguindo Martin falou 

da possibilidade de pleitear um aditivo do Projeto da pastagem do leite coma sobra dos 

recursos, para atender 23 produtores. Foram discutidos vários critérios a serem observadas, 

após várias discussões ficou definido que na próxima reunião serão usados os critérios. Foram 

sugeridos nomes de produtores que foram anotados pelo Secretário da Agricultura, mas a lista 

definitiva será definida em reunião no COMDER em reunião próxima após assinatura do 

convênio. Os interessados podem se inscrever. Na próxima reunião serão definidos os critérios 

para serem beneficiados. Com o adiantado da hora foi encerrada a reunião e agendada a 

próxima para o dia 26 de julho.  Nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião, e eu 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo presidente e 

demais conselheiros. Vera Cruz, 28 de julho de 2017. 

 


