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Aos vinte e quatro dias do mês abril do ano dois mil e dezenove, às catorze horas, no 

Pavilhão da Comunidade de São Luis, situada na localidade de Linha Floresta, em Vera 

Cruz, reuniram-se para reunião 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, Bruno Pretto Flores suplente de Alberto 

Evangélio Pinheiro, Rudi Silvestre Muller, Armin Poetter, Airton Romeu Mueller, 

Rogério André Berlt, Cristian Wagner suplente de Geraldo Back, Vitor Lenz, Ana 

Irmgard Musskopf, Irineu Wagner e seu suplente Flávio Rene Loebens, Elpidio Lenz, 

Gertrudes Beatriz Goelzer, Valdonei Paulo Frese suplente de Enio Diemmer e Dulce 

Clarice Schindler e sua suplente Andreia Maria Poetter. E ouvintes Carlos Arthur Poll, 

Carla Cristiane Mueller, a palestrante, Remigio Wagner, Clara Teresinha Wagner e 

Salete Wagner. O presidente, Jeferson Klunk, saudou os presentes agradecendo a 

organização da comunidade pela cedência do espaço do local. Jeferson explica aos 

conselheiros que primeiramente terá a palestra com Carla Cristiane Mueller, bióloga e é 

da empresa Naturalis. Carla informa aos presentes sobre a legislação vigente quanto a 

compensação de mata nativa e esclarece a legislação que entrará em vigor em maio 

quanto a retificação do CAR, pois os mesmos deverão ter identificados os vinte por 

centos de reserva legal e inserir as matriculas da propriedade. Isto será necessário para 

conseguirem o licenciamento ambiental que será tudo vinculado ao SINAFLOR. 

Informa as espécies que não podem ser cortadas e as que necessitam de licenciamentos. 

Para tirar licenciamentos ou financiamento devem ter as matriculas em dia. Esclarece 

questionamentos realizados pelos conselheiros como: usucapião, arrendamento, 

comodato, corte de árvores, árvores exóticas, contratos assinados, heranças, beirada de 

lavoura, caracterização da fauna, laudo de fauna, legislação de corte até 15m² por 

propriedade, mas preservando os 20% de mata a não ser as áreas consolidadas no CAR, 

entre outros. Carla orienta que planejam a propriedade para depois terem a possibilidade 

de retirar a metragem anual permitida. Carla diz que em Vera Cruz ela é mais restritiva 

e cada município pode regrar o controle facilitando os produtores nos licenciamentos 

isentos. Gilson diz que irá verificar com o DEMA-Departamento de Meio Ambiente 

para providenciar a questão para facilitar. Gilson  também esclarece a respeito das podas 

que a RGE realiza e na fiação deve ser entrado em contado com o município. Carla 

lembra que a lenha nativa não pode ser usada na secagem do tabaco. Na solicitação da 

retirada da lenha nativa sempre deve ser colocado a finalidade. Carla se coloca a 

disposição para tirar no seu ambiente de trabalho. Jeferson agradece Carla. Jeferson 

passa a pauta das DAP para Bruno. Bruno diz que tem dois assuntos sobre a mesma, 

onde ano passado foi deliberado que cada mês a EMATER e o STR apresente as DAP 

realizadas no mês e a outra é a questão do Controle Social onde a Iris sempre lembra e 

esta muito preocupada com o controle social das DAPs no que se refere a PORTARIA 

Nº 523, DE 24 DE AGOSTO DE 2018, onde Disciplina a emissão de declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) e da PORTARIA Nº 1, DE 13 DE ABRIL DE 2017, 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, que dispõe sobre as competências, condições e 

procedimentos específicos para a emissão, validação, suspensão, cancelamento e 

exercício do controle social da DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf (Programa 



Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), principalmente na Seção II, do 

Procedimento de Indicação de Cancelamento da Dap, no Art 37, que trata “ O exercício 

do Controle Social da DAP, baseado na relação dos(as) agricultores(as) familiares do 

município e na observação dos critérios, parâmetros e limites de identificação dos(as) 

beneficiários(as) da DAP, estabelecidos nos normativos que regulamentam a matéria, 

far-se-á pelo menos uma vez ao ano, seguindo os procedimentos: I - extração da 

listagem da DAP ativas das Unidades Familiares de Produção Rural e das Formas 

Associativas da Agricultura Familiar emitidas no município nos últimos 12 (doze) 

meses, ou desde a última reunião de Controle Social, obtida no sítio da DAP na internet 

através do endereço eletrônico "dap.mda.gov.br"; II - coleta de dados e informações, 

junto aos membros da comunidade, que permitam a correta identificação dos(a) 

agricultores(as) familiares, apontando a DAP que apresentar inconsistências, 

inadequações e irregularidades; e III - elaboração de ata circunstanciada destacando a 

motivação da indicação de suspensão ou cancelamento da DAP que apresente qualquer 

inconsistência, inadequação ou irregularidade em face do disposto na legislação e 

regulamentação regente. A ata deve ser elaborada mesmo quando não houver indicação 

de suspensão ou cancelamento, concluindo, neste caso, que não foram identificadas 

DAPs em situação de irregularidade. Parágrafo único - O exercício do Controle Social 

da DAP deverá ser realizado, necessariamente, no período de 1º de março a 31 de maio 

de cada ano, antecedendo o início de cada ano-agrícola.” Bruno diz que por ele não há 

necessidade de passar no COMDER todas as DAPs(renovadas e Novas) e sim DAPS 

que são emitidas pela primeira vez, pois eles já fazem a parte técnica, relatando que na 

regional da Emater, a exemplo Soledade tem controle social das DAPs. Jeférson 

também diz que se os técnicos que fazem, por que o COMDER dar o seu parecer social. 

Quatro conselheiros  se manifestam que a EMATER e o STR sabem o que fazem e não 

irão emitir uma DAP que não deveria ser feita. Bruno diz que eles, da Emater e como o 

STR, fazem com certeza a técnica cem por cento corretas tecnicamente, onde os 

conselheiros para fins de controle social precisam se preocupar com controle social que 

é a função do conselho. Definem que a lista das DAPs será colocada no quadro de atos 

da prefeitura e no mural da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, para que a 

sociedade possa visualizar e caso apareça alguma denuncia será averiguada. 

Prosseguindo, Jeferson passa apalavra para Cristian. Cristian relata sobre o andamento 

da Reforma da Previdência no que se refere aos produtores rurais e convida para o dia 

15 de maio, participarem da mobilização, em Santa Cruz do Sul e o STR irá colocar 

ônibus para o Grito de Alerta. Cristian também relata sobre a questão do baixo assinado 

sobre a PEC que se refere a saúde e gostaria que todos assinassem e irá encaminhar ao 

conselho municipal para  auxiliarem. Conselheiros questionam sobre como os 

programas das politicas públicas serão afetados. Cristian esclarece todos os 

questionamentos realizados. Conselheiro questiona a questão  a ser cobrado se o 

produtor que não tira o suficiente no bloco do produtor rural. Cristian esclarece a 

proposta em andamento. Prosseguindo, Diego fala da pré abertura no dia 6,7 e 8 de 

junho da Feira da Produção, fala da organização da mesma. Conselheira questiona que a 

Feira da Produção será uma mistura com a Feiracruz. Diego esclarece que sim pois terá 

a exposição de logistas, artesãs e industrias.  E até o dia 30 de maio as agroindústrias 

podem se cadastrar para participarem. Diego, diz que está aberta para fazerem os 

pedidos do Milho Troca-troca. Os pedidos de alevinos se encerram na sexta-feira. Dos 

pedidos das frutíferas podem ser feitas ainda. Dulce sugere que podiam as escolas serem 

como referência para os pedidos de frutíferas como eram anos atrás. Diego irá ver a 

possibilidade junto as escolas. Diego relata o andamento referente a aquisição dos 

implementos que ainda não foram entregues, mas está sendo acompanhado o processo 



licitatório. Conselheiro questiona sobre os pagamentos referente ao Programa Protetor 

das Águas. Diego não sabe informar mas irá se informar e dará retorno. Cristian 

questiona se alguém sabe maiores informações sobre a questão que saiu nas mídias 

sobre a agua estar poluída. Vários dão suas opiniões sobre o assunto e Diego esclarece 

que quem fez a pesquisa é uma empresa não reconhecida e a pessoa que divulgou os 

dados foi infeliz, pois isso o Gilson, o secretário, pode provar, pois acompanha as 

análises da água. Bruno também informa que os parâmetros do Brasil são diferentes a 

da Europa, portanto, isso acontece, principalmente em dados e pesquisas toxicológicas. 

Dulce convida a todos para participarem no dia 1º de maio na Feira da Roça, na 

propriedade do Sérgio Frantz. Jeferson retoma a palavra lembrando que no dia 31 de 

maio termina o mandato da representação atual e para isso será publicado o EDITAL 
COMDER DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2019, que convoca para a 
Assembleia Geral, no dia 29 de maio de 2019, às 14h, na Câmara de 
Vereadores, com o objetivo de compor o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável de Vera Cruz que será integrado por 
representantes, titular e suplente, dos seguintes Órgãos e Entidades: a) 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; b) 
representante da Associação Riograndense de Empreendimentos de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER; c) representante da 
Inspetoria Veterinária da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do 
Sul; d) representante de cada cooperativa/associação de produtores rurais do 
município; e) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vera 
Cruz; f) representantes de Agricultores de cada localidade/comunidade deste 
município; g) representante do Movimento de Pequenos Agricultores – MPA;  h) 
representante da Mulher Rural; i) representante dos Grupos da Juventude 
Rural; j) representante dos Feirantes rurais; k) representante das 
agroindústrias; l) representante do Sistema de Crédito Cooperativo local. 
Jeferson solicita que cada representação divulgue e também providencie para 
que os representantes, titulares e suplentes, serão indicados pelos respectivos 
Titulares dos Órgãos e Entidades e nomeados, na  Assembleia de escolha que 
também será a próxima reunião da atual gestão. Nada mais a tratar, o presidente, 

Jeferson, encerrou a reunião e eu, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, 

será assinada pelo presidente e secretário e demais conselheiros. Vera Cruz, 24 de abril 

de 2019. 
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