CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE
VERA CRUZ COMDER VERA CRUZ – RS
Ata nº 38/2020
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, às catorze horas,
reuniram-se na Câmara de Vereadores 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: Diego
Halmenschlager; Bruno Pretto Flores suplente de Alberto Evangélio Pinheiro; Cristian
Wagner, Rogério André Berlt, Lucevaldo Jair Gehrke, Jeferson Klunk, Nésia T. Wink e
seu suplente Armin Poetter, Andreia Maria Poetter, Gertrudes Beatriz Goelzer, Vitor
Lenz, Irineu Wagner, Paulo César Porath, Anderson Lenz suplente de Liane Bencke
Braun e Luiz Carlos Staub. Ainda estiveram presentes, Iris Lenz Ziani, da Sala Dos
Conselhos, Carlos Corrêa da Rosa, representante da regional da EMATER, Clauderio
Valmor Ferreira, vice-prefeito, Roger Severo, técnico agrícola da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Dais Daniele Schubert e Evelin T.G.
Dittberner, produtoras rurais. O presidente, Jeferson Klunk, saúda os presentes,
ressaltando da importância da participação do Carlos, representante da EMATER, do
Vice-prefeito, Clauderio e do Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,
Diego. Prossegue, solicitando ao Vice-prefeito fazer uso da palavra. Claudério, saúda os
presentes e agradece os conselheiros e conselheiras pelo trabalho importante que vem
fazendo no decorrer dos anos em prol da comunidade. Ressaltando que a maior fonte de
renda do município é proveniente da produção rural e coloca a administração a
disposição do conselho. Prosseguindo, Jeferson solicita para que o Carlos Corrêa faça
uso da palavra. Carlos saúda os presentes e inicia ressaltando a participação maciça de
conselheiros que surpreende ele, pois já participou de outros municípios. Parabeniza os
conselheiros pela dedicação, deixando seus afazeres e contribuir com o bem comum da
comunidade, como também da importância desse fórum democrático que é o conselho.
Relata sobre sua representação no COREDE, sobre a luta dos coredianos para que todos
os recursos da Consulta Popular sejam pagos. Ressaltando que mesmo que na última
Consulta Popular os recursos foram escassos, mas serão cumpridos, tanto que na
reunião o conselho irá deliberar os beneficiários dos votados na última reunião. Carlos
também informa que o coordenador da EMATER local é o senhor Bruno. Prosseguindo,
Jeferson passa a palavra para o conselheiro Bruno apresentar o que ficou alinhavado
com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria municipal de
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente sobre o projeto eleito na Consulta Popular
2020/2021, que é “FORTALECER E FOMENTAR A PRODUÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR”. Neste projeto macro, a Assembleia do Corede/VRP votou e aprovou a
possibilidade de execução de dois produtos, que são: - Fortalecimento, construção,
ampliação ou equipamentos para agroindústrias familiares. - Fomentar a
comercialização de alimentos pela agricultura familiar através de estruturas de venda
nos municípios. Onde o valor destinado ao município de Vera Cruz é de um montante
de R$ 16.883,00. Informa que pode ser no Fortalecimento, construção, ampliação ou
equipamentos para agroindústrias familiares, via FEAPER ou fomentar a
comercialização de alimentos pela agricultura familiar através de estruturas de venda
nos municípios, via convênio do município. Também informa que o mesmo deverá ser
cadastrado no site do estado até o dia 12 de fevereiro. O conselheiro Bruno Flores,
extensionista do escritório municipal da Emater de Vera Cruz, toma a palavra e relata
que o município está em sétimo lugar no estado quanto ao número de agroindústrias e
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na região em segundo lugar. E no ponto de vista foram os recursos da consulta popular
que alavancaram as agroindústrias. Também relata que quando a EMATER indica
nomes de produtores é porque realmente são os que querem empreender. O conselheiro
Cristian, complementa que há vários programas e alguns a nível federal estão
terminando, como exemplo o Crédito Fundiário que passou a ser de outro formato com
o nome Programa Nacional de Terra Brasil , e assim que tiver melhores informações irá
repassar no COMDER, colocando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais a disposição
dentre o que é permitido pela Covid-19. Jeferson retoma a palavra e coloca que fizeram
um levantamento de possíveis produtores que se adequam na modalidade do recurso da
Consulta Popular. Bruno então apresenta dados referentes as consultas populares dos
últimos anos, sendo nominalmente descritos as listagens dos anos 2018 e 2019, os
beneficiários contemplados e os que ficaram em suplência, foram citados como
exemplos de projetos já executados produtores de Leite beneficiados com o Feaper
Leite Gaúcho, recursos oriundos da Consulta Popular de 2016 na qual foram
beneficiados 4 produtores no valor de R$30 mil reais, onde foram adquiridos geradores
de energia e resfriadores, sendo dado exemplos dos produtores Hilario Alexander,
Ismeni Regert e Rogerio Berlt junto aos seus equipamentos na propriedade. Também
destaca os projetos da Consulta Popular do ano de 2017, voltados para agroindústria,
onde foram contemplados seis projetos com um somatório de mais de quarenta e seis
mil reais destinados para a compra de equipamentos para agroindústria, sendo dado com
exemplos os produtores Paulo Schunke, Anderson Koch e Dais Schubert, todos com
seus produtos entregues nas propriedades. Na sequencia, Bruno e Jeferson, apresentam
produtores que já constam em atas anteriores como suplentes para serem contemplados.
Jeferson também propõe da importância do conselho criar critérios e fazer um
chamamento público para que os produtores se inscrevam e assim se poderia buscar
possibilidade de auxilio aos mesmos. Alguns comentários sobre, ficando para a próxima
reunião de ser definido. Sendo assim ficam aprovados pelo COMDER, os beneficiários
da Consulta Popular 2020/2021, no projeto “FORTALECER E FOMENTAR A
PRODUÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO
DA
AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade de Fortalecimento, construção,
ampliação ou equipamentos para agroindústrias familiares, com recursos do Fundo
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais
(FEAPER), num montante de R$ 16.883,00 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e três
reais), que são: Armin Poetter, portador do CPF nº 696.273.550-20, residente na
localidade de Linha Capão, voltados para aquisição de equipamentos para
Agroindústria/Entreposto de Mel, beneficiado com o valor de R$8.441,50 (oito mil,
quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) e Iara Emilia Wink, portadora
do CPF nº 642.587.180-68, residente na localidade de Vila Progresso, voltados para
aquisição de equipamentos para Agroindústria de Panificados, beneficiada com o valor
de R$8.441,50 (oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos),
ficando na suplência dos mesmos, Samuel Zahn, portador do CPF nº 974.465.130-04,
residente na localidade de Ferraz, voltado para agroindústria de pescado. O projetos
técnicos serão elaborados pela equipe técnica da EMATER. Prosseguindo, Jeferson
solicita ao conselheiro Irineu apresentar sobre o CAF. Irineu relata que não há alteração
desde o último relatório apresentado o qual consta na ata anterior. Claudério, viceprefeito, comente que o município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, irá aderir ao programa Banco do Povo no município. Conversam sobre o
assunto e fica combinado que na reunião do dia 24 de fevereiro será convidado o
Secretário da pasta para apresentar detalhadamente o funcionamento. Na sequencia,
Roger, técnico da SMDRMA, relata sobre o Decreto da Estiagem que o município
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decretou devido a falta de água o interior e a perda na produção agrícola. Conselheiros
fazem alguns questionamentos após Roger coloca que o laudo está a disposição e se
compromete em encaminhar o laudo para colocar no grupo do whatsapp dos
conselheiros. Questionam quanto o tabaco estar incluído no laudo. Cristian esclarece
que o tabaco não faz parte pois não está incluído nos programas de financiamento do
governo e sim das empresas. Também é esclarecido que referente ao tabaco somente
atingiu em alguns pontos do município pois já está na fase final de colheita.
Prosseguindo, Diego, Secretário da SMDRMA, relata que a chuva atual está
amenizando alguns problemas mas ainda não produziu água suficiente para o
armazenamento. Aproveita e fala do convênio que firmaram com a continuidade com a
EMATER, a parceria com o CAPA para a produção de alimentos orgânicos, e com o
SEBRAE para implementar a questão da apicultura, psicultura, hortifrutigranjeiros,
entre outros. Informa sobre demais programas como do calcário, troca-troca de milho.
Diego fala que terá uma central de recebimento onde a funcionária, Anelise ficará
responsável, e no mesmo será criado um grupo de whatsapp de produtores rurais para
divulgar informações de produtores, explica que os recados poderão ser encaminhados
mas é ela que repassará os recados a todos evitando informações desnecessárias. Na
sequencia Jeferson, passa para Iris repassar alguns recados. Iris coloca que os
calendários da CISTT estão a disposição na sala dos Conselhos para serem retirados e
informa que a vários cães para serem adotados, caso alguém precise basta se dirigir a
veterinária Wazlawik, onde ficam alojados os animais do município. Os cães que vão
para adoção estão vacinados, castrados e com a parte clínica em dia. Cristian lembra os
produtores rurais que os blocos de produtor rural deverão ser carimbados até dia 15 de
março. Diego relata sobre a importância dos blocos serem carimbados devido ao retorno
de recursos ao município. Cristian ainda lembra que a declaração do rebanho de 2021
vai até maio e deve ser feito na SMDRMA, mesmo que não temos mais Inspetoria no
município. Carlos solicita a palavra e informa sobre o Programa mais água mais
desenvolvimento que tem a finalidade para ter pontos de captação, armazenamento de
água potável na propriedade e quem tiver interesse ode entrar em contato com a Emater
que auxilia no pré projeto para após ser encaminhado a Cooperativa Sicredi. O
presidente Jeferson retoma e convida a todos para que neste ano possamos implementar
algumas ações pois acredita que teremos várias ações em parceria com o governo
municipal já que temos a presença do executivo municipal presente. Agradece a
presença todos. Nada mais a tratar, o presidente, encerra a reunião, da qual lavrou-se a
presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário.
Vera Cruz, 27 de janeiro de 2021.

JEFERSON KLUNK
Presidente do COMDER

IRINEU WAGNER
Secretário do COMDER
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