ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – CEDRAF
13 DE ABRIL DE 2004
Aos treze dias do mês de abril, do ano de dois mil e quatro, às 8:30 horas, na Sala
de Reuniões da EMATER-Paraná, Curitiba, PR, reuniram-se os Conselheiros do
CEDRAF e demais convidados, para a Quinta Reunião Ordinária do Conselho
Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – CEDRAF. A
Convocação da Reunião, realizada pelo seu Presidente, através do ofício nº
08/2004 –CEDRAF, apresentou a seguinte Pauta: 1)Aprovação da ATA nº 4/2004;
2)Informes da Secretaria Executiva; 3) Apresentação do Plano de
Desenvolvimento da Microrregião/API Rota dos Tropeiros; 4) Definição dos
Critérios para o Pronaf Infra-estrutura 2004; 5) Assuntos Gerais. Conselheiros
Presentes: Secretário de Estado e Vice-Governador Orlando Pessuti e Francisco
Carlos Simioni (SEAB); Vilson José Lorenzi (APASEMA); Same Saab (AMP);
Nelmar Nunes Wendling MAPA/DFA; Márcio Miranda (IAPAR); Adilson Ricardo e
Jorge Proença Filho (FAEP); Edison Luiz da Silva (AFPR); João Carlos Sampaio
Torrens (DESER); Sérgio Roberto Auffinger (EMATER/PR); Sabrina Parrino
(SETP); Nilton Bezerra Guedes (INCRA); Ivo Nairnei (MPA); Alceni Domingues
(FEPAR); Carlos Roberto Bittencourt e Reni Antonio Denardi (DEAGRO); Alcides
Mário Amaral de Oliveira Junior (SEPL); Deputado Augustinho Zucchi (ALP);
Marcos Rochinski (FETRAF-SUL); Jaime Dutra Coelho (CCA/PR); Sérgio M.
Bittencourt e Themis Piazetta Marques (SEMA); Osmiranou A Siqueira
(ARCAFAR-SUL); Vanderley Ziger (CRESOL); e Valmor Luiz Bordin (CONAB). A
sessão, portanto, contou com 26 (vinte e cinco) conselheiros, sendo 22 no
exercício da titularidade, atingindo o quórum de instalação. Participaram ainda,
sem direito a voto, Benedito Luiz de Almeida representando a FETAEP, cujos
conselheiros justificaram a ausência nesta reunião; Gilmar Zachi Clavisso,
representando o Deputado Elton Welter (ALP); Nerliane Fiori Murbach,
representando os jovens rurais e Marli Caetano Vieira Rocha, representando as
mulheres rurais. Prestigiaram a reunião, além dos Conselheiros, mais 31 pessoas,
entre autoridades, técnicos e representantes de entidades ligadas à agricultura
familiar, com destaque para a comitiva dos Campos Gerais. Abertura da
Reunião: O Vice-Governador e Presidente do CEDRAF Orlando PESSUTI abriu a
reunião, saudando os presentes e solicitando que o Secretário Executivo
apresentasse a ATA da reunião anterior. Lopes informou que a Ata da 4ª Reunião
Ordinária foi enviada a todos os Conselheiros recebendo propostas de alterações
que foram observadas, sendo entregue aos presentes a nova redação.
Aprovação da ATA nº 04/2004: O Conselho aprovou por unanimidade a ATA da
Quarta Reunião Ordinária do CEDRAF, a qual deverá ser assinada pelo
Presidente e pelo Secretario Executivo do CEDRAF. Informes da Secretaria
Executiva: O Secretário Executivo Luiz LOPES entregou cópias do Relato das
Ações da Secretaria Executiva do CEDRAF, referentes ao período entre a quarta
e quinta reunião ordinária do Conselho (09/3/2004 a 13/04/2004). Destacou o
ofício 10/2004 solicitando informações ao Gerente Nacional do PRONAF sobre os
Recursos do Pronaf-Capacitação destinados ao Paraná. Informou sobre a
participação na audiência do Chefe do DEAGRO com as três Secretarias do MDA
(SDT - Secretaria de Desenvolvimento Territorial, SAF – Secretaria de Agricultura
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Familiar e SRA – Secretaria de Reordenamento Agrário), em Brasília – DF.
Relatou sobre o acompanhamento das Câmaras Técnicas e a participação nos
eventos em Desenvolvimento Territorial no Vale do Ribeira, Paraná-Centro e
Cantuquiriguaçú. Apresentação da Proposta de Desenvolvimento da Região
AMCG-Noroeste (API - Rota dos Tropeiros): Os Srs. Willy Antonio Guimarães e
Eduardo Cionek, agricultores familiares da região, e Marcelo Hupalo, extensionista
da EMATER-Paraná, apresentaram a Proposta de Desenvolvimento Territorial da
AMCG-Noroeste envolvendo os municípios de Ortigueira, Telêmaco Borba, Imbaú,
Reserva, Tibagi, Sapopema, Curiúva, Figueira e Ventania, sendo que os cinco
primeiros estão discutindo a proposta a mais tempo e os demais estão em
processo de aproximação e agregação ao território. Destacaram a participação
dos agricultores familiares, que correspondem a 33.832 pessoas ocupadas com
atividades rurais em 10.996 estabelecimentos, segundo dados do IPARDES. Os
representantes
da
região
apresentaram
os
principais
indicadores
socioeconômicos, o estágio do Plano de Desenvolvimento Territorial. A AMCGNoroeste constituiu um Fórum Microrregional e já conseguiu a participação de
1.694 pessoas nas discussões sobre ao desenvolvimento da região. Os membros
do CEDRAF elogiaram a iniciativa da região, solicitaram cópia do material
apresentado e deliberaram que devem apoiá-la como um Pré-Território. A região
será visitada por técnicos (SEAB/PRONAF/EMATER) para verificar com detalhes
a abrangência do território proposto. Questão da Estiagem no Paraná: os
Conselheiros incluíram o tema na pauta, sendo convidados os técnicos do
DERAL/SEAB, VERA Zardo e NORBERTO Ortigara para relatarem as
informações pertinentes. VERA e NORBERTO apresentaram um relatório
detalhado sobre a estiagem, destacando que as perdas se concentraram na
cultura da soja e do milho. O documento com 10 páginas apresenta dados
pluviométricos, Déficit Hídrico no período e estimativas de perdas de grãos, café e
algodão nas diferentes regiões do Estado do Paraná, estando disponível para
consulta dos Conselheiros do CEDRAF. O plantio do milho safrinha foi afetado
devendo haver redução na produção deste. A cultura do trigo deverá crescer em
função das dificuldades no plantio do milho safrinha. Os membros do DERAL
ressaltaram que as perdas na cultura da soja deverão ser compensadas pelo alto
preço alcançado pelo produto. ADILSON Ricardo registrou a preocupação com
agricultores que perderam até 70% da safra e a necessidade de custeio para a
cultura do trigo. VANDERLEY Ziger reforçou a preocupação afirmando que muitos
agricultores familiares terão dificuldades em quitar seus compromissos com o
Crédito Rural. Sérgio Mantovanni, Gerente de Agronegócios da Superintendência
Estadual do Banco do Brasil, afirmou que está normatizada a possibilidade de
prorrogação das dívidas, desde que as perdas sejam devidamente comprovadas
por laudos da assistência técnica. Carlos BITTENCOURT informou que haverá
reunião do MDA para tratar da Questão da Estiagem no Sul do Brasil e que 31
municípios do Sudoeste/Oeste do Paraná já solicitaram reconhecimento de Estado
de Emergência. Após amplo debate o Conselho aprovou a proposta defendida
pela SEAB de Ampliar o Bônus de Adimplência do PRONAF para viabilizar o
pagamento pelos agricultores atingidos pela estiagem e contribuir com a
sustentabilidade da agricultura familiar no Paraná. Definição dos Critérios para o
Pronaf Infra-estrutura 2004: O Conselheiro RENI Denardi, Secretário Executivo
2

do PRONAF no Paraná, entregou aos Conselheiros o documento Orientações
Pronaf-Infraestrutura 2004 e seis anexos (Resolução 37 do CONDRAF; Ofício
081/04/SDT/MDA; Quadro de Recursos do PRONAF Infra-estrutura – OGU 2004;
Critérios para Análise e Seleção de Projetos; Ficha resumo de Projeto e Roteiro
para elaboração de projetos descritivos). RENI Denardi apresentou, para
avaliação do Conselho, os18 (dezoito) itens propostos no Documento Orientações
Pronaf Infra-estrutura 2004, destacando que de acordo com os critérios
estabelecidos pelo MDA/SDT foram destinados ao Paraná R$ 5.105.775,18,
sendo que 85% destes devem ser para Investimentos e 15% para Custeios. Serão
destinados R$60.000,00 por Território para Capacitação e Gestão do Plano
Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável. Os Conselheiros debateram
sobre os critérios de distribuição dos recursos, sendo apresentadas duas
propostas: Proposta1 – Manutenção de critérios propostos pela Secretaria
Executiva Estadual do PRONAF, alinhados com os critérios utilizados pelo
MDA/SDT para distribuição dos recursos entre as Unidades da Federação de cada
região do país e entre os territórios; Proposta 2: Aumento do Peso para o
Números de Agricultores Familiares por Território e Redução do Peso para o IDHM dos municípios que compõem os territórios. A proposta 1 foi aprovada por 18
(dezoito) votos, tendo a B recebido 1 (um)voto. Quanto ao percentual de recursos
destinados aos 4 territórios já aprovados e homologados pelo CEDRAF, surgiram
2 propostas: Proposta A – Destinação de 70% dos recursos do Pronaf Infraestrutura para os Territórios e Proposta B – Destinação de 80% dos recursos para
os territórios. A proposta A foi aprovada por 12 (doze) votos a favor, cabendo 6
(seis) votos à proposta B. Foram aprovados ainda que 15% dos recursos serão
destinados aos Pré-Territórios e 15% para outros projetos intermunicipais. A
Equipe do Pronaf sistematizará as propostas de destinação dos recursos
aprovada pelo Conselho. O CEDRAF aprovou a Criação de Grupo Técnico para
analisar e emitir parecer sobre os projetos do Pronaf Infra-estrutura e Serviços
2004, subsidiando a avaliação e aprovação destes pelo Conselho. O Grupo de
Trabalho terá a representação da SEAB/Pronaf, Emater, Deser e Fetaep, devendo
ser consultado o IAPAR para integrá-lo. Ampliação do Território do
Sudoeste/Fronteira: RENI informou que a Região Sudoeste do Paraná propõe a
ampliação de seu território. BENEDITO questionou a proposta, alertando para que
a ampliação pode afetar a distribuição dos Recursos do Pronaf Infra-estrutura.
OSMINAROU argumentou que cada região tem características próprias e que os
municípios variam muito de tamanho. João TORRENS ponderou que a inclusão
de dez ou mais municípios altera significativamente a proposta anterior,
recomendando o aprofundamento da discussão sobre o tema. Deputado
Augustinho ZUCCHI afirmou que, com exceção de Palmas, o Sudoeste é muito
homogêneo, propondo que a o assunto seja discutido na Oficina de
Desenvolvimento Territorial a ser realizada em Francisco Beltrão no final deste
mês. Definiu-se que a região debaterá o tema, porém o CEDRAF estabelece, para
fins de cálculos dos recursos do Pronaf Infra-estrutura 2004, o limite de 27
municípios no Território. Assuntos Gerais: Datas das próximas reuniões:
Definiram-se as Datas das Reuniões Ordinárias do Conselho até o final do ano de
2004: 26 de maio; 11 de agosto; 20 de outubro e 24 de novembro. As reuniões
deverão iniciar-se pela manhã. Reunião de Crédito Rural: O Conselho propôs a
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realização de uma Reunião sobre Crédito Rural em junho de 2004, tendo o dia 16
como referência. OSMIRANOU e SAME Saab sugeriram realizar a próxima
reunião no Centro do Paraná. O Secretário PESSUTI apresentou a alternativa de
Reunião do CEDRAF no Território do Paraná-Centro e uma visita aos projetos do
Banco da Terra em Iretama. Assentamento na Araupel: SAME questionou sobre a
aquisição da Fazenda Araupel para Assentamento da Reforma Agrária. NILTON
Guedes informou que há questionamentos sobre a legalidade da titulação da área,
tendo sido constituída uma equipe nacional para fazer uma nova avaliação da
proposta. O Deputado Augustinho ZUCCHI demonstrou preocupação com a
questão florestal da fazenda. NILTON Guedes afirmou que o projeto de
assentamento tem consistência e possui detalhado estudo de viabilidade. O
Conselho propõe convidar o INCRA para informar detalhadamente o andamento
da proposta de aquisição da Araupel. Recursos da CONAB: VALMOR Bordin
informou que foram aprovados recursos para a aquisição pela CONAB de
produtos da agricultura familiar, colocando-se à disposição dos conselheiros para
os esclarecimentos necessários. Outras questões: João TORRENS e SÉRGIO
Bittencourt propuseram convidar a Secretaria de Estado de Planejamento e o
IPARDES para apresentar sua visão de território e discutir o Programa a ser
implantado pelo Governo do Paraná em substituição ao Programa PR-12 Meses.
OSMIRANOU propôs que o CEDRAF solicite à Secretaria de Estado da Educação
que efetue o pagamento dos monitores das Casas Familiares Rurais do Paraná.
ALCENI Domingues informou sobre a Criação do Conselho Territorial da
Cantuquiriguaçú e convidou a todos para a Festa Nacional do Milho Crioulo a
realizar-se em 24 e 25 de abril, em Anchieta – SC. NILTON Guedes convidou os
Conselheiros para a Plenária sobre o Plano Regional de Reforma Agrária, a ser
realizada na Sede do INCRA, dia 22/04/2004, às 09:00 horas. Nada mais havendo
a relatar, eu, Secretário Executivo, lavro a presente Ata, que após lida e aprovada
será assinada por mim e pelo Presidente do CEDRAF..............................................
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