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Aos vinte e quatro dias do mês julho 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: Jeferson Klunk, Gilson Adriano Becker e seu suplente Diego 

Halmenschlager, Rogério André Berlt, Nésia T.Wink, Andreia Maria Poetter, Gertrudes 

Beatriz Goelzer, José Vilson da Silva, Vitor Lenz e seu suplente Douglas Vianei 

Bolduan, Lacerda Alceri Schoeph, Lucevaldo Jair Gehrke e sua suplente Noeli Arlete 

Tornquist Gehrke, Cristian Wagner, Irineu Wagner e seu suplente Flávio Rene Loebens, 

Paulo César Porath, Liane Bencke Braun e Giovana Rosa da Costa suplente de Rudi 

Silvestre Muller. Estavam presentes ainda os produtores rurais Elpidio Lenz e Rosane 

Maria Santos Schoeph, Ricardo Moacir Konzen do Departamento do Meio Ambiente, 

Paulo Leandro Lemes, assessor da Câmara de vereadores e Iris Lenz Ziani da Sala dos 

Conselhos. O presidente, Jeferson Klunk, saudou os presentes e apresenta a pauta. Na 

sequencia solicita a leitura da ata anterior. A ata foi lida. O presidente coloca a ata em 

apreciação e votação. A ata é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 

Jeferson relata que o COMDER deve indicar um representante para fazer parte do CAF 

– Conselho Administrativo do Fundo Rotativo de Desenvolvimento Agropecuário de 

Vera Cruz. Solicita a Iris explicar o papel e o funcionamento do CAF aos conselheiros. 

Íris apresenta o CAF. Na sequencia, os conselheiros escolhem o conselheiro Irineu 

Wagner para representar o COMDER no CAF. Prosseguindo, Jeferson solicita para 

Ricardo e Diego apresentarem mais detalhadamente o funcionamento referente a Lei 
4.899, de 09 de julho de 2019. Ricardo e Diego apresentam a lei 4.899 que dispõe sobre a 
autorização de corte eventual, na zona rural, de árvores nativas consideradas não imunes ou 
não ameaçadas de extinção para uso na propriedade rural como lenha até 15m³/ano e para 
construção de benfeitorias até 20m³ a cada 3 anos. Ressaltam sobre os documentos 
necessários para o protocolo da solicitação de Autorização de Corte Eventual de Árvores 
Nativas até 15m³/ano (Lenha) e/ ou 20m³ a cada 3 anos (Construção), onde o produtor rural 
deverá apresentar no órgão ambiental municipal competente (DEMA), os seguintes 
documentos: Formulário da atividade devidamente preenchido em todos os seus itens, Cópia 
do documento de identidade e CNPJ/CPF do requerente, caso for, Cópia do documento de 
identidade e CNPJ/CPF do proprietário da área, Cópia da Certidão da Matrícula do imóvel, 
atualizada em até 90 dias, no Registro de Imóveis, Cópia do contrato de locação/ 
arrendamento, caso for, Cópia do CAR (Cadastro Ambiental Rural), Cópia da DAP (Declaração 
de Aptidão ao PRONAF). Os conselheiros  fizeram vários questionamentos que foram sanadas 
na oportunidade e após esclarecidas Diego e Ricardo se colocaram a disposição nos seus 
setores de trabalho para esclarecimentos individuais.  Na sequencia, Jeferson passa a palavra 
para o Gilson Becker, conselheiro e Secretário Municipal do Desenvolvimento Rural e de Meio 
Ambiente. O Secretário Gilson Becker, apresenta oralmente as seguintes propostas 
cadastradas, pelo Setor de Projetos, no Programa Fomento ao Setor Agropecuário do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, os quais foram feitos a pedido da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente, sob sua coordenação 
com as seguintes considerações/justificativas: 1- Proposta de Aquisição de retroescavadeira, 
colhedora de forragem e distribuidor de adubo orgânico seco tendo como metas a prestação 
de serviços com maior eficiência; ofertar serviços de terraplanagem, abertura de fossas, 
sumidouros, aterramento, melhorias nos acessos às propriedades rurais, abertura de valetas, 



destocamento (retiradas de tocos), melhorias e abertura de tanques para criação de peixes e 
para os animais beberem água, dentre outros. Aumento da produção em aproximados 4%. 
Valor da proposta é de R$ 287.100,00 (duzentos e oitenta e sete mil e cem reais), dos quais R$ 
286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais) tem apoio do Deputado Marcelo 
Moraes. 2- Proposta de Aquisição de rolo compactador com o propósito de adensar os 
diferentes tipos de terrenos para a construção de galpão, casa de moradia, etc; Melhoria dos 
acessos às propriedades rurais, bem como na adequação e manutenção das estradas vicinais, 
vias de escoamento da produção; Falta deste tipo de máquina no plantel da Prefeitura, 
onerando os cofres na locação deste tipo de serviço; Aumento da produção em aproximados 
3%. Valor da proposta: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 3- Proposta de 
Aquisição de mini escavadeira com o objetivo de atender demandas em pequenos espaços, ou 
seja, que necessitam de movimentos reduzidos e precisos; Deficiência no número de 
máquinas/equipamentos agrícolas frente a demanda para abertura de fossas, sumidouros, 
abertura de valetas, dentre outros; Transtornos gerados pelo deslocamento das máquinas de 
grande porte nas vias urbanas e rurais, bem como gastos causados. Aumento da produção em 
aproximados 2%(dois por cento). Valor da proposta: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco 
mil reais). 4- Aquisição de trator para corte de grama, roçadeira articulada, colhedora de 
forragem, distribuidor de adubo orgânico seco e plantadeira/adubadeira com a finalidade da 
preservação/proteção da vegetação lateral das estradas vicinais, evitando a necessidade de 
reposição, problemas com a erosão, assoreamento dos cursos d'água, etc; Ampliar a visão dos 
motoristas de veículos de grande porte (caminhão, transporte escolar/coletivo); Melhorias nas 
condições de tráfego para transporte da produção agrícola; Aumento da produção em 
aproximados 1%. Valor da proposta: R$ 166.205,00(cento e sessenta e seis mil, duzentos e 
cinco reais). 5- Proposta de Adequação/readequação/recuperação de estradas vicinais tem o 
intuito da compra de material para qualificar vias para escoar a produção (fumo / milho / arroz 
/ soja / mandioca / cana-de-açúcar / feijão / batata-doce / batatinha / hortifrutigranjeiros, 
leite, criação de gado de corte/serviço, aves, peixes, suínos e abelhas, panifícios), bem como 
proporcionar uma melhor qualidade de vida às famílias residentes ao longo das vias. A poeira 
causa problemas respiratórios, suja alimentos, móveis e utensílios domésticos, depreciação 
dos imóveis e a lama prejudica o deslocamento de pessoas e animais, dificulta a estabilidade 
dos veículos; a falta do material pretendido através desta proposta exige constante 
manutenção das estradas, desgaste do maquinário e gastos públicos. Aumento da produção 
em aproximados 4%(quatro por cento). Valor da proposta: R$ 250.300,00(duzentos e 
cinquenta mil e trezentos mil reais). As propostas cadastradas buscam o desenvolvimento e 
fomento do setor agropecuário, atendendo demandas com maior eficiência. Salienta-se que a 
diversificação de atividades econômicas, bem como de produção de alimentos para 
subsistência das famílias se tornam cada vez mais importantes e necessárias na agricultura 
familiar. Os avanços na infraestrutura e logística da produção agropecuária, viabiliza a 
diversificação agrícola, aumento da produtividade, dos produtos e/ou sua transformação, 
comercialização e distribuição. A articulação dos programas e políticas públicas da agricultura 
visam a ampliação e modernização da infraestrutura e serviços necessários à dinamização 
econômica das propriedades rurais, bem como o fortalecimento da gestão social e a melhoria 
da qualidade de vida dos agricultores familiares. Uma infraestrutura apropriada aumenta a 
produção sustentável, produtividade, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e sua 
comercialização. Após a explanação do secretário e sanadas os questionamentos os 
conselheiros aprovam por unanimidade as propostas, pois irão melhorar a qualidade dos 
produtores rurais e da zona rural do município. O presidente do COMDER passa para Bruno 
Flores, conselheiro e extensionista rural da Emater de Vera Cruz. Bruna apresenta algumas 
informações referentes a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no que 
trata a verificação de conformidade das emissões de Declarações de Aptidão ao Pronaf 
realizadas por meio de cruzamentos de dados, na qual resultou o – Acórdão Nº 1197/2018- 
TCU. O extensionista Bruno explica que foram cruzadas informações declaradas nas DAP 



emitidas entre 01/01/2007 a 01/01/2017 com dados provenientes das bases federais 
disponibilizadas ao TCU, a exemplo do Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi) e da Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais), além das informações extraídas de 11 bases de dados de 
programas federais utilizadores da DAP para identificação dos beneficiários, perfazendo o total 
de 26 bases de dados. Bruno explica que o TCU ressalta que os resultados dos cruzamentos 
não são evidências comprobatórias de irregularidades, mas apenas indícios de 
desconformidades a serem analisados. Foi explicado que a pessoa/CPF que estiver enquadrada 
nestas desconformidades, estarão com suas DAP suspensas (deste período) até que se 
comprove as conformidades através do envio da documentação exigida pela entidade 
emissora da DAP, que será conforme o apontamento de cada caso, mas na maioria dos casos, 
comprovação de renda externa da propriedade, relatório de movimentação do bloco do 
produtor dos últimos doze meses, etc. Também  será enviado uma solicitação de desbloqueio 
do CPF e justificativa para o Coordenador do Cadastro da Agricultura Familiar – COCAF para 
fins de liberação do CPF, para emissão de uma nova DAP, caso se comprove que a pessoa 
esteja em conformidade com o enquadramento para obtenção de DAP. Fica ressaltado que o 
CPF está trancado unicamente para emissão de uma nova DAP e que DAP emitida fora desse 
período continua com sua validade inalterada. Caso se comprove alguma irregularidade, a 
entidade emissora irá solicitar o cancelamento da referida DAP.  Para maiores informações as 
pessoas podem procurar a Emater e/ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município.  Os 
conselheiros discutem sobre o assunto e é levantado que há mais uma entidade credenciada 
que faz a DAP para os produtores do município que é o Instituto Padre Josimo, mas a maioria 
não tem conhecimento sobre a mesma. Cristian se prontificou em verificar se a mesma está 
credenciada. Prosseguindo, Cristian convida a todos para participarem do evento referente ao 
Aniversário de 56 anos do STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que será no dia 31 de 
julho, onde haverá exposição, palestras, entre outras.  Diego, informa que estão abertas as 
inscrições  para a excursão técnica a Expointer, onde a SMDRMA está organizando a mesma 
com o custo de R$ 20,00 a locomoção, os interessados devem se inscrever na secretaria e as 
vagas serão limitadas. Estão abertos ainda a encomenda de árvores frutíferas junto a 
secretaria. Diego aproveita e parabeniza a todos pela passagem do Dia do Colono e motorista 
do dia 25 de julho. Jeferson propõe para que a próxima reunião aconteça no interior em Vila 
Progresso e após em Andreas ou Dona Josefa. Os conselheiros concordam e a mesma será 
organizada futuramente. Fica confirmada para a próxima reunião a apresentação sobre a 
questão do cadastro dos animais e da baixa dos mesmos,  a legislação das vacinas e da 
importância dos mesmos, a venda e quais legislações, a avicultura com a Giovana da Inspetoria 

veterinária.  Nada mais a tratar, o presidente, encerrou a reunião lavrou-se a ata que 

depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, secretário e demais 

conselheiros. Vera Cruz, 24 de julho de 2019. 

 

                        JEFERSON KLUNK                               IRINEU WAGNER 

                     Presidente do COMDER                           Secretário do COMDER 

 


