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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – CEDRAF 
CURITIBA – 16 DE MARÇO  DE 2005 

Aos dezesseis dias do mês de março, do ano de dois mil e cinco, às 8:30 horas, 
na Sala de Reuniões da EMATER-Paraná, Curitiba, PR, reuniram-se os 
Conselheiros do CEDRAF e demais convidados, para a Décima 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 03/2005 – CEDRAF, apresentou a seguinte Pauta: 1) Abertura 
da Reunião; 2) Aprovação da ATA nº 09/2004; 3) Informes da Secretaria 
Executiva; 4) Informes das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho; 5) 
Apresentação do Projeto Territorial do CONSAD Entre Rios; 6) Credenciamento 
de Entidades para Assistência Técnica e Extensão Rural; 7) Programa Casa da 
Família Rural (COHAPAR); 8) Calendário de Reuniões do CEDRAF para 2005; 9) 
Assuntos Gerais. Conselheiros e Convidados Presentes: Newton Pohl Ribas 
(SEAB); Osmiranou Alves Siqueira (ARCAFAR-Sul);  Nestor Bragagnolo (SEPL); 
Valmor Luiz Bordin e Maria Rachel C. R. Cancela (CONAB); Sabrina Parrino 
(SETP); Marcos Rochinski (FETRAF-Sul); Carlos Roberto Bittencourt 
(DEAGRO/SEAB); Jorge Arruda Proença Filho e Pedro Augusto Loyola Junior 
(FAEP); Celso Natel Meister MAPA/DFA; Alceni Domingues e Antonio Stresser 
(FEPAR); João Carlos Sampaio Torrens (DESER); Mário Plefk (FETAEP); Márcio 
Miranda (IAPAR); Ely Chierici Moutinho (INCRA); Robson Mafioletti (OCEPAR); 
Sérgio M. Bittencourt e Themis Piazetta (SEMA); Sérgio Roberto Auffinger, 
Deputado Augustinho Zucchi e Deputado Elton Welter (Assembléia Legislativa do 
Paraná);. Participaram ainda, sem direito a voto, o Secretário Executivo do 
Conselho Luiz Carlos Teixeira Lopes  e os convidados Reni Antonio Denardi 
(Delegado Federal do MDA); Osmar Schultz (SEAB/DEAGRO), Regina Léscio 
Barbato (FETAEP/CEMTRA), Jefrey Albers (FAEP), Paulo César Nascimento 
(Consultor do MDA/SDT), Marcos Vandersen  e José da Encarnação Leitão 
(MDA/DFDA), Ângelo Garbosa Neto (EMATER), Inácio Mantovanni (BBSA) e 
Paulo Andrade, Leoricélia Teixeira, Simone Weber, Marcio da Silva, José Carlos 
Zaia e Abdel Naser (SEAB). Participaram ainda os convidados do CONSAD Entre 
Rios: Prefeito Luiz Renato, Prefeito José Carlos Becker da Silva, Consultor Jaci 
Polli, Valentim Spancerski, Kleber Geraldo Vieira, José Carlos Castilho e Luiz C. 
Guerer.  Abertura: O Diretor da SEAB, Newton Pohl Ribas, representando o 
Secretário Orlando Pessuti, abriu a reunião, saudando os presentes e informando 
que o Vice-Governador e Presidente do CEDRAF está cumprindo agenda do 
Governo do Estado no interior do Paraná. Destacou os resultados do Programa 
Leite das Crianças, o qual contribui efetivamente para a melhoria da nutrição das 
crianças paranaenses e para a viabilização da produção leiteira pelos agricultores 
familiares. Ressaltou que o programa resultou das discussões da CPI dos 
Alimentos, quando na ocasião, os pequenos produtores foram pressionados pelos 
baixos preços praticados pelas multinacionais que controlavam o setor. O Diretor 
da SEAB informou que, por determinação do Governador Roberto Requião,o 
Programa Leite das Crianças prioriza a aquisição do produto na região onde é 
distribuído, beneficiando os agricultores familiares. Informou que o preço do leite 
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adquirido pelo programa está baseado no custo estabelecido pelo CONSELEITE, 
mediante planilha preparada por técnicos da UFPR. Destacou ainda o 
monitoramento da qualidade do leite utilizado pelo referido programa. Deputado 
Elton Welter informou que a Assembléia Legislativa do Paraná abriu espaço para 
debates sobre o  Programa Leite das Crianças. O deputado elogiou a importância, 
do programa, destacando os excelentes resultados conseguidos.  O Presidente 
em exercício colocou em apreciação a inclusão na pauta dos assuntos Estiagem 
no Paraná e Relato do SENAR, sendo a proposta aprovada pelo plenário. 
Aprovação da Ata da 9ª Reunião: O Presidente em Exercício do CEDRAF 
informou que a referida ata foi encaminhada aos conselheiros, sendo colocada em 
apreciação. A Ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 
Informes da Secretaria Executiva: O Secretário Executivo entregou o Informativo 
da Secretaria Executiva, referente ao período de 10 de Dezembro de 2004 a 16 de 
Março de 2005, destacando o acompanhamento da quatro Câmaras Técnicas e 
dos dois Grupos de Trabalho do CEDRAF. Informou sobre as modificações na 
representação da FAEP no Conselho, assumindo como titular o Sr. Pedro Augusto 
Loyola Júnior, ficando a suplência com Jorge Arruda Proença Filho. Informou a 
ainda sobre a indicação da Sra. Maria Rachel C. R. Cancela para a suplência do 
representante da CONAB. Merenda Orgânica: O Conselheiro Marcos Rochinski 
informou sobre o Grupo de Trabalho, coordenado pela Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente que está preparando um programa para inclusão de alimentos 
orgânicos na merenda escolar. Destacou a audiência de membros do CONSEA 
com o Governador Roberto Requião, o qual apóia a iniciativa de incluir alimentos 
orgânicos na merenda escolar. Marcos informou que em Maio deverá ocorrer um 
Seminário Sobre Alimentação Escolar, coordenado pela Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA, com a participação de cerca de 500 convidados. CPRA: 
Dr Newton informou que o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia 
realizará um grande evento sobre agricultura orgânica no final deste ano. Relato 
do CONDRAF:  O Conselheiro João Torrens, membro do CONDRAF, informou 
que o estudo realizado sobre o Produto Interno Bruto da Agricultura Familiar, o 
qual deverá estar disponível nas páginas do NEAD, reafirma a importância da 
Agricultura Familiar na economia do país. João Torrens informou sobre os 
preparativos para a Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável que 
deverá ocorrer em maio de 2006. Destacou a proposta de realização do Seminário 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável a ser realizada em junho deste ano. O 
Conselheiro Torrens relatou ainda a proposta, discutida no CONDRAF, dos 
Conselhos Estaduais do Sul debaterem e articularem ações estruturantes de 
médio e longo prazo, para enfrentar os problemas decorrentes das estiagens que 
atingiram a região nos últimos anos. Os Conselheiros aprovaram a proposta, 
recomendando que a Secretaria Executiva inicie a articulação com os demais 
conselhos do sul do país para viabilizar espaços de discussão que permitam tratar 
do fenômeno da estiagem que se mostra recorrente na região.  Informes das 
Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho: Câmaras Técnicas: Luiz Lopes 
informou sobre as ações das quatro Câmaras Técnicas do CEDRAF: Agroindústria 
Familiar, Crédito Fundiário, Complexo da Seda e Crédito Rural.  O Gerente da 
Câmara Técnica do Complexo da Seda do Paraná, José Carlos Morosin Zaia 
entregou aos Conselheiros o relatório de ação da sericultura. O gerente informou 
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que a mudança do nome da Câmara ocorreu após detalhada análise de sua 
atribuição e distinção em relação à câmara de caráter nacional. Apresentação do 
Projeto Territorial do CONSAD Entre Rios: O  Prefeito de Umuarama Luiz 
Renato, presidente do CONSAD Entre Rios, agradeceu a presença dos 
componentes do CEDRAF, da SEAB e do MDA que participaram de reunião no 
Noroeste do PR e destacou a importância do processo de desenvolvimento 
desencadeado na região, informando o interesse em participar do processo 
territorial integrando políticas públicas para reverter o processo de redução da 
população rural da região. O Assessor do CONSAD, Jaci Polli, apresentou as 
ações realizadas, detalhando o processo de construção coletiva e os resultados 
do CONSAD - Entre Rios. Esclareceu sobre a estratégia do MDS em implantar os 
Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local – CONSAD, como 
parte estruturante do Programa Fome Zero. A estratégia de ação dos CONSAD 
está centrada no: - Desenvolvimento do capital social; - Desenvolvimento do 
capital humano; - Integração das cadeias produtivas sub-regionais;- Modernização 
do poder público. Apresentou os dados e as principais características da região, 
sua dinâmica geográfica e a necessidade de um processo de desenvolvimento 
com inclusão social. Discorreu sobre a organização do CONSAD Entre Rios, 
apresentando o histórico, a agricultura familiar regional e os dados da produção 
agropecuária. Apresentou o Plano de Desenvolvimento Territorial Integrado, 
destacando as opções estratégicas: - Fortalecimento da Agricultura Familiar; - 
Melhoria da Qualidade de Vida dos Assalariados Rurais; - Programa de 
Sustentabilidade das Vilas Rurais; - Economia Solidária; - Geração de Renda; 
Integração de Políticas Públicas e Aprofundamento da Gestão Social. O Consultor 
disponibilizou o material apresentado, o qual ficará arquivado na Secretaria 
Executiva do CEDRAF à disposição dos conselheiros.  O Prefeito da AMERIOS, 
José Carlos Becker da Silva, manifestou o desejo da região em ser reconhecida 
como território, pelo CEDRAF. O Presidente  do Conselho propôs o 
reconhecimento do CONSAD Entre Rios como Pré-Território, sendo aprovado 
pelos conselheiros.  O convidado Paulo Nascimento parabenizou o trabalho do 
Consórcio, destacando a importância da integração de ações entre MDA, MDS e 
Governo do Paraná. Deputado Elton Welter destacou a necessidade de 
estruturação da ATER para atender as demandas territoriais. Sérgio Bittencourt 
ressaltou a importância de apoiar o projeto para preservar o meio ambiente, o qual 
é muito frágil na região noroeste do Paraná. Os Conselheiros propuseram a 
comunicação ao MDA/SDT sobre a escolha do CONSAD Entre rios como Pré-
Território. Questão da Estiagem: Dr. Newton Ribas informou que a SEAB está 
disponibilizando máquinas aos municípios, através da CODAPAR, para a 
recuperação do abastecimento de água nos municípios atingidos. O representante 
do Banco do Brasil, Inácio Mantovani, relatou que foram contratados cerca de 
108.000 projetos de custeio do Pronaf na safra 2004/2005, sendo cerca de 90.000 
com cobertura do Proagro Mais, ficando portanto ao redor de 18.000 contratados 
sem cobertura do referido seguro. O BBSA estima em 24.000 o número de 
mutuário do Pronaf que devem solicitar cobertura do PROAGRO MAIS. Dr. 
Newton cobrou que os agricultores paranaenses tenham o mesmo prazo 
estabelecido para SC e RS para tramitar o processo do Proagro Mais. Deputado 
Augustinho Zucchi destacou que a estiagem ocorrida no sudoeste do estado foi da 
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mesma intensidade da ocorrida em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
solicitando tratamento igual para os três estados. Cobrou ao BBSA medidas para 
que os produtores que anteciparam seus pagamentos e contrataram o 
financiamento antes da implantação do Proagro Mais, não sejam penalizados e 
possam acessar os benefícios deste seguro agrícola. Deputado Elton Welter 
ressaltou que existem municípios no Centro do Paraná que estão em situação 
semelhante ao Sudoeste do Estado. O Delegado Federal do MDA no Paraná, Reni 
Denardi, afirmou que todas as medidas adotados no RS e SC serão estendidas ao 
Paraná e que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva constituiu uma Comissão 
Interministerial para tratar da questão. Alceni Domingues destacou que ocorreram 
perdas significativas na região da Cantuquiriguaçú, atingindo inclusive atividades 
como a produção e aos agricultores que não financiaram suas lavouras. Marcos 
Rochinski afirmou que as perdas no PR não se restringem à região Sudoeste e 
solicitou agilidade no tramite de documentos dos municípios paranaenses 
destinados ao governo federal, referentes aos problemas de estiagem. Carlos 
Bittencourt informou que a Defesa Civil está coordenando os processos de 
Declaração de Estado de Emergência dos municípios, encaminhando ao governo 
federal as propostas que possuam documentação adequada. O Convidado Ângelo 
Garbosa informou que, em reunião realizada na Superintendência do BBSA, foram 
ajustadas as estratégias para orientar os agricultores sobre como recorrer ao 
Proagro MAIS. Dr. Newton Ribas determinou que a EMATER-Paraná produza 
imediatamente material para Rádio e TV divulgando os procedimentos 
negociados. Após o debate o conselho deliberou pelo encaminhamento de 
correspondência ao Ministério de Desenvolvimento Agrário cobrando agilidade e 
atendimento igualitário aos agricultores paranaenses atingidos pela forte estiagem 
ocorrida no primeiro semestre deste ano e esclarecimentos sobre o 
reconhecimento dos processos de estado de emergência declarados pelos 
municípios. O Deputado Augustinho Zucchi sugeriu que  a  apreensão da 
Assembléia Legislativa do Paraná com a situação dos agricultores paranaenses 
fosse ressaltada na referida correspondência. Apresentação do SENAR: O 
Diretor Técnico do SENAR, Sr. Carlos Gabardo apresentou as propostas da 
instituição para a capacitação de agricultores e trabalhadores rurais, ressaltando o 
enfoque de tratar a propriedade como empresa, buscando a modernização da 
agropecuária através da adoção de tecnologia. Afirmou que o SENAR contribui 
com a formação e a capacitação do agricultor, não realizando assistência técnica 
e extensão rural. Apresentou os principais títulos dos cerca de 5.000 cursos 
previstos para o ano de 2005. O material apresentado estará disponível aos 
conselheiros. Calendário de Reuniões do CEDRAF:  Carlos Bittencourt propôs o 
seguinte calendário para as próximas quatro reunião do conselho: 27 e 28 de abril; 
08 de junho; 10 de agosto; 05 de outubro e 30 de novembro. O Calendário foi 
aprovado com a possibilidade de ajustes e de realização de reuniões 
extraordinárias, caso seja necessário. A reunião foi interrompida para o almoço, 
reiniciando ás 13:30 horas. Programa Casa da Família Rural (COHAPAR): O 
Assessor Técnico da Diretoria da COHAPAR, Rodolfo Moser, apresentou as 
ações realizadas em parceria entre SEAB, Companhia de Habitação do Paraná, 
SANEPAR, Governo Federal e Organizações da Agricultura Familiar, sendo os 
primeiros projetos realizados com a participação do Programa Paraná – 12 Meses. 
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Informou sobre o Programa Vida Melhor no Campo que financia e apóia a 
construção de casas com saneamento básico para agricultores familiares, 
detalhando sobre o público alvo, os parceiros, o sistema de construção e de 
gestão dos projetos, os investimentos e os principais projetos realizados e em 
andamento no Estado do Paraná. Destacou as 901 unidades em parceria com o 
MPA e a APPA, informando sobre as negociações com CRESOL e FETRAF-SUL 
para novos projetos que podem chegar no médio prazo a 2.500 projetos. 
Ressaltou o Sistema de Autogestão Comunitário, no qual as famílias têm 
participação efetiva no processo de construção das unidades residenciais. 
Informou que algumas famílias não conseguem o enquadramento por falta de 
documentação da propriedade. Rodolfo esclareceu sobre os custos do projeto 
completo, detalhando a parceria com o Programa PSH do Governo Federal e 
exemplificando quais os subsídios assumidos pelas diferentes instâncias de 
governo. Lembrou que as prestações são iguais ou inferiores a 20% da renda 
mensal do mutuário. O conselheiro Osmiranou afirmou que continuam ocorrendo 
problemas em Rosário do Ivaí e região, onde alguns beneficiários desmancharam 
suas casas e aguardam a conclusão dos projetos da COHAPAR. Rodolfo afirmou 
que o sucesso dos projetos depende da organização e do comprometimento das 
entidades parceiras. Alceni Domingues confirmou a afirmativa do técnico, 
informando que as construções realizadas em parceria com MPA e APPA 
funcionaram muito bem. Grupo de Trabalho de Capacitação do CEDRAF: Os 
componentes do Grupo de Trabalho (João Torrens, Luiz Lopes e Paulo 
Nascimento) apresentaram a proposta que está sendo construída de 
Fortalecimento da Rede de Colegiados Estaduais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável. O grupo propôs a realização da primeira etapa junto à próxima 
reunião do CEDRAF que está prevista para 27 ou 28 de abril de 2005. Na primeira 
oficina deverá ser enfatizado o processo de gestão do CEDRAF, discutindo seu 
papel, sua composição e sua forma de funcionamento. A Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT contribuirá com o processo de capacitação 
disponibilizando um profissional como facilitador e arcará 
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 com parte do custo do evento.  Credenciamento de Entidades para 
Assistência Técnica e Extensão Rural: Luiz Lopes relatou sobre as demandas 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário para elaboração de um Plano de ATER 
e credenciamento de entidades para assessoramento da agricultura familiar, além 
de atribuições específicas como elaboração de projetos de Pronaf A para 
assentados da reforma agrária e do crédito fundiário. Propôs a Criação de um 
Grupo de Trabalho para sistematizar as informações disponíveis, identificar as 
iniciativas regionais e propor uma forma adequada de coordenação da proposta 
no Estado do Paraná. Reni Denardi e João Torrens complementaram a proposta, 
ressaltando a necessidade de evoluirmos para um Plano Estadual de ATER 
articulado com a proposta nacional e ajustado às nossas especificidades. O 
CEDRAF constituiu o Grupo de Trabalho a seguir: - MDA; EMATER-Paraná; 
DESER; FETAEP;AMP; ARCAFAR-Sul. A equipe composta será coordenada pelo 
Ari Frozza, representante da Delegacia federal do MDA, devendo apresentar suas 
propostas na próxima reunião do CEDRAF. Assuntos Gerais: Seminário de 
Educação no Campo: Marcos Rochinski informou sobre o evento a ser realizado 
de 06 a 08 de maio em Faxinal dos Céus, sob a coordenação do Ministério da 
Educação - MEC e da Secretaria Estadual de Educação – SEED. Curso de 
Especialização em Extensão Rural: João Torrens divulgou a abertura das 
inscrições para o Curso de Especialização em Extensão Rural, promovido pelo 
MDA e CNPq. Datas de Reuniões: Márcio (IAPAR) informou que caso se confirme 
a terceira reunião do CEDRAF para 08 de junho de 2005, os representantes do 
IAPAR não poderão comparecer em virtude de compromissos assumidos. Luiz 
Lopes esclareceu que a agenda poderá sofre alterações, considerando-se o 
grande número de ações encaminhadas e a necessidade de ajustar o calendário 
com os conselheiros e entidades parceiras do CEDRAF. 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 
na próxima sessão ordinária.  
 
 
 
 
 
 


