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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – CEDRAF 

CURITIBA - 11 DE AGOSTO DE 2004 
Aos onze dias do mês de agosto, 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 Sétima Reunião Ordinária do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – CEDRAF. A 
Convocação da Reunião, realizada pelo seu Presidente, através do Ofício Circular 
nº 21/2004 – CEDRAF, apresentou a seguinte Pauta: 1) Abertura da Reunião; 2) 
Aprovação da ATA nº 06/2004; 3) Informes da Secretaria Executiva: - 
Correspondências; - Informes das Câmaras Técnicas; - Informes dos Territórios; 
Acordo Estado do Paraná x FAO; 4) Proposta de Capacitação de Conselheiros do 
CEDRAF; 5) Encaminhamentos do Seminário Estadual de ATER (Rumo à 
Construção de um Sistema Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para a Agricultura Familiar); 6) Programas de Sementes e Calcário; 7) Programa 
Leite das Crianças – Qualidade da Produção; 8) Projetos do Pronaf Infra-estrutura 
e Serviços Municipais; 9) Fundo de Aval; 10) Assuntos Gerais. Conselheiros 
Presentes: Francisco Carlos Simioni (SEAB); Onildo Benvenho (SEBRAE-PR); 
Jairo Correa de Almeida (FETAEP); Nestor Bragagnolo (SEPL); Valmor Luiz 
Bordin (CONAB); Sabrina Parrino (SETP); João Carlos Sampaio Torrens 
(DESER); Armando Hammerschimdt (SICREDI-PR); Carlos Roberto Bittencourt e 
Reni Antonio Denardi (DEAGRO/SEAB); Jorge de Arruda Proença (FAEP); Aníbal 
Santos Rodrigues (IAPAR); Deputado Augustinho Zuchi (ALPR); Osmiranou A 
Siqueira (ARCAFAR-SUL); Celso Natel Meister MAPA/DFA; Alceni Domingues 
(FEPAR); Themis Piazzetta Marques e Sérgio M. Bittencourt (SEMA); Paulo 
Henrique Mayer (AOPA); Nilton Bezerra Guedes (INCRA) Sérgio Roberto 
Auffinger (EMATER/PR). A sessão, portanto, contou com 21 (vinte e um) 
conselheiros, sendo 19 (dezenove) no exercício da titularidade, atingindo o 
quorum de instalação. Participaram ainda, sem direito a voto, Luiz Carlos Teixeira 
Lopes (Secretário Executivo do Conselho); Nerliane Fiori Murbach e Regina 
Léscio Barbato (FETAEP); Gilda M. Bozza (FAEP); Paulo Roberto de Camargo 
(SEAB/DEFIS); Vilson Schon (FETRAF-Sul); Robson Mafioletti (OCEPAR); Lúcia 
Wisniewski (Representando os Territórios); Robson Curty (Diretor da Emater-PR); 
Décio Coutinho (Presidente da Emater-PR); Ricardo França (SAF/MDA). A APPA 
justificou, antecipadamente, a ausência de seus conselheiros, pois ambos estão 
licenciados durante o período eleitoral. ABERTURA DA REUNIÃO: O Assessor 
técnico da Direção SEAB, Francisco Carlos Simioni, substituindo o Presidente do 
CEDRAF, Secretário de Estado Orlando Pessuti, abriu a reunião, dando as boas 
vindas a todos, informando que o Presidente estava despachando com o 
Governador e que participaria da Reunião Extraordinária a realizar-se na parte da 
tarde, neste mesmo local. Carlos BITTENCOURT solicitou aos presentes um 
minuto de silêncio pelo falecimento do Conselheiro Adilson Ricardo. A seguir, 
solicitou que os Conselheiros e Convidados se apresentassem. Aprovação da 
Ata da 6ª Reunião: O secretário executivo informou que a referida ata foi 
encaminhada aos conselheiros, sendo corrigida e enviada a nova versão, a qual 
foi entregue no início desta reunião. A Ata foi aprovada por unanimidade pelos 
conselheiros. Informes da Secretaria Executiva: Luiz Lopes, Secretário 
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Executivo do CEDRAF entregou cópia do Informe aos conselheiros, destacando 
as principais informações contidas. Ressaltou a correspondência do Município de 
Marialva, solicitando a manutenção do rebate na renda bruta dos fruticultores 
enquadrados no PRONAF. Informou que devido à urgência e relevância do pleito 
o assunto foi tratado com o Grupo de Fruticultura e encaminhado ao MDA. Informe 
da Câmara Técnica de Agroindústria Familiar: O Coordenador da CT, Abdel 
NASER, destacou o sucesso da Feira de Sabores do Paraná, visitada por cerca 
de 30.000 pessoas, além dos negócios realizados. Ressaltou a Assinatura da 
Resolução Conjunta entre Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, 
possibilitando a implantação de Unidades Multifuncionais, sendo um resultado 
concreto do trabalho desenvolvido pela CT de Agroindústria Familiar. Paulo 
MAYER argumentou que é preciso estas informações cheguem rapidamente ao 
campo para facilitar o desenvolvimento da agroindústria familiar. Câmara Técnica 
de Crédito Fundiário: Márcio da Silva, responsável pela Unidade Técnica Estadual 
do Crédito Fundiário, informou sobre a assinatura do Convênio entre o MDA e o 
Governo do Paraná, no valor de R$400.000,00 para a operacionalização do 
programa no estado. Esclareceu que a Câmara Técnica está readequando os 
formulários utilizados no programa e   investindo em capacitação dos parceiros e 
técnicos envolvidos com o Crédito Fundiário. Márcio relatou sobre a 
reestruturação da Unidade Técnica Estadual e das Unidades Regionais que 
desenvolvem o programa. O CEDRAF autorizou a Câmara Técnica a encaminhar 
as propostas de financiamentos analisadas. Quanto aos critérios para 
credenciamento de empresas e profissionais, Paulo MAYER propôs que a Câmara 
Técnica estabeleça os critérios e operacionalize o programa, cabendo ao conselho 
a aprovação das entidades. OSMIRANOU solicitou que a SRA/MDA defina 
claramente o que significa uma unidade familiar para fins de enquadramento no 
Programa de Crédito Fundiário, sugerindo o módulo fiscal como unidade de 
referência. JAIRO solicitou que o CEDRAF encaminhe correspondência ao 
CONDRAF, questionando se a formação de associações para assentamentos do 
Crédito Fundiário pode criar dificuldades no enquadramento dos agricultores junto 
a Previdência Social. Criação de Câmara Técnica de Crédito Rural para 
operacionalizar o Pronaf A (Crédito Fundiário e Assentamentos) O Conselho 
aprovou a criação da Câmara Técnica de Crédito, confirmou-se a participação da 
FETAEP, INCRA, EMATER e SEAB, abrindo-se a para novos membros 
interessados. Câmara Técnica da Sericicultura: Bittencourt informou sobre as 
ações da CT, destacando o 22º Encontro Estadual da Sericultura, que contou com 
a presença de 2.000 sericultores, destacando a cobrança por fiscalização no uso 
dos agrotóxicos que afetam a sericicultura e o interesse de ampliar o acesso ao 
Pronaf. Informes sobre Territórios: Luiz LOPES informou sobre o Acordo entre o 
Governo do Paraná e a FAO, através da EMATER-Paraná, para assessorar o 
Território da Cantuquiriguaçú e desenvolver metodologia de trabalho em 
territórios. O representante da Secretaria de Planejamento, Nestor 
BRAGAGNOLO, detalhou o processo de negociação com a FAO, que surgiu a 
partir de uma visita do Governador do Paraná ao Chile. Destacou a criação de 
Grupo de Trabalho e informou sobre os produtos esperados (atualização do 
diagnóstico, modelo de gestão e projetos de médio e longo prazo) e a perspectiva 
de captação de recursos externos para o desenvolvimento territorial. Capacitação 
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de Conselheiros: Luiz LOPES e João TORRENS apresentaram a proposta da 
SDT/MDA para capacitação dos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento, 
destacando a necessidade de discutir o papel dos conselhos e sua 
representatividade, contribuindo com a qualificação dos conselhos e das 
organizações na formulação de políticas públicas. Busca-se, também, a criação de 
uma rede de informações para discussão do desenvolvimento rural e da 
agricultura familiar. O CEDRAF aprovou a constituição de um grupo de trabalho 
composto por João Torrens, Paulo Nascimento, Luiz Lopes, a qual ficará 
responsável pela coordenação estadual do processo de capacitação do CEDRAF. 
Encaminhamento do Seminário Nacional de ATER: RENI Denardi informou sobre 
o Seminário ocorrido em junho deste ano, com cerca de 250 participantes. 
Resumiu a proposta do DATER (Departamento de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do MDA) de reconstruir um novo Sistema de Assistência Técnica e Extensão 
Rural para a Agricultura Familiar Brasileira, com a participação das empresas 
estatais e das entidades não estatais. Informou que durante o evento foi proposto 
que O CEDRAF coordenasse o processo de implantação no Paraná. RENI propôs 
a criação de um Grupo de Trabalho para tratar do tema.  Luiz LOPES se 
posicionou pela criação do Grupo de Trabalho, porém ressaltou sua preocupação 
com as dificuldades do referido grupo em coordenar o processo, em virtude da 
complexidade do tema e da necessidade de acompanhamento da implantação da 
proposta nas diferentes regiões paranaenses. Insistiu que há necessidade de uma 
estrutura mínima que possa desencadear o novo sistema de ATER no Paraná.   
Lúcia WISNIEVSKI informou sobre a iniciativa da Região de Irati em discutir o 
tema e das dificuldades encontradas. O CEDRAF deliberou em convidar 
representantes das entidades afins para compor o Grupo de Trabalho em ATER. 
Programa de Sementes: O agrônomo SIKORA do DEFIS/SEAB informou que 
foram aplicados cerca de um milhão de reais na compra de sementes de milho e 
feijão (variedades). Foram beneficiadas Comunidades Indígenas, Assentamentos 
e Colégios Agrícolas.  BITTENCOURT destacou a importância do programa, 
ressaltando a necessidade de ouvir os assentados da reforma agrária e atender 
também os assentados do crédito fundiário. Programa de Calcário: O agrônomo 
Paulo MEIRA da UGP-Paraná 12 Meses/SEAB, informou que a proposta não é só 
distribuir calcário, havendo a preocupação com o manejo sustentável dos recursos 
naturais. Os beneficiários são os Colégios Agrícolas Estaduais e famílias rurais 
com até três módulos fiscais, podendo receber até 30 toneladas de calcário. Os 
Colégios Agrícolas e Comunidades Indígenas receberão o calcário no local, 
enquanto que os agricultores deverão arcar com o transporte do produto. O 
Deputado Agustinho ZUCHI questiona o programa e propõe que se cumpra a Lei 
do Calcário. Ressaltou que o ônus do transporte prejudicará os municípios mais 
pobres. Propõe a revisão do Programa de Calcário, pois sem o subsídio do frete, o 
pequeno agricultor não acessará o calcário. OSMIRANOU reforçou a preocupação 
com o acesso dos agricultores mais pobres. Paulo MEIRA informou que o 
Programa optou em atender maior número de agricultores. BIITENCOURT 
ponderou que o programa está em andamento, havendo demanda qualificada, 
propondo, portanto, que o programa prossiga e que seja reavaliado para o 
próximo ano. Deliberou-se que seja registrada a preocupação e negociada a 
reestruturação do programa, retornando a discussão do assunto para a próxima 
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reunião do Conselho. Qualidade do Leite: O Médico Veterinário FRANCISCO 
Perez Jr relatou as ações desenvolvidas para o controle de qualidade do 
Programa Leite das Crianças, com ênfase nas características organolépticas e no 
controle sanitário. Paulo MAYER alertou que o controle de qualidade do leite deve 
buscar controlar a contaminação por antibióticos e agrotóxicos, visando preservar 
a saúde das crianças. Estiagem: Assuntos Gerais: Ricardo FRANÇA, funcionário 
do MDA, informou aos conselheiros as providências do governo federal para 
minimizar os problemas ocasionados aos agricultores familiares atingidos pela 
rigorosa estiagem que afetou a última safra. Serão beneficiados agricultores 
familiares residentes nos municípios reconhecidos como em estado de calamidade 
pública. No Paraná 32 municípios comprovaram esta condição, devendo atender 
4393 agricultores. O representante do MDA deixou cópia de todos os documentos 
que tratam da proposta. Sérgio AUFFINGER informou os procedimentos para o 
enquadramento dos beneficiários está fluindo normalmente nos municípios 
paranaenses contemplados. João TORENS alertou para a freqüência das 
estiagens no Sul do Brasil, propondo a criação de políticas públicas voltadas ao 
cultivo da água. VALMOR Bordin informou sobre os programas do CONAB, 
destacando a importância do Programa de Compra Direta da Agricultura Familiar. 
Solicitou apoio do CEDRAF para ampliação dos recursos para programas de 
interesse da Agricultura Familiar. ALCENI reforçou a necessidade de aprofundar a 
discussão do tema. ONILDO Benvenho convidou os conselheiros para a Feira do 
Empreendedor onde serão apresentadas oportunidades para os agricultores 
familiares. Programa de Cooperativismo do MAPA: CELSO Meister, representante 
do MAPA, detalhou sobre a proposta de apoio ás cooperativas de agicultores 
familiares, se colocando à disposição para maiores informações. Nilton GUEDES 
reforçou o convite para que todos participem da reunião extraordinária marcada 
para tarde para tratar de questões relacionadas á reforma agrária. LOPES 
informou que o a equipe que trata do Fundo de Aval está em Brasília negociando 
com a Secretaria do Tesouro Nacional a implantação do Programa. A Fundação 
Terra entregou, aos conselheiros, CD com apresentação de trabalhos 
relacionados com desenvolvimento rural sustentável. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião, devendo a ATA ser lavrada e assinada pelo Presidente e 
pelo Secretário Executivo do CEDRAF, após sua leitura e aprovação. 
 
 
 
 
 
 


