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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL 
DE DESENVOLVINTO  RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – CEDRAF 

CURITIBA – 23 DE JUNHO DE 2006 
Aos vinte e três dias do mês de junho, do ano de dois mil e seis, às oito horas e 
trinta minutos, no anfiteatro do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – EMATER, em Curitiba, Paraná, reuniram-se os Conselheiros do 
CEDRAF e demais convidados, para a Décima Sexta Reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – CEDRAF. A 
Convocação da Reunião, pelo seu Presidente, no dia 24 de maio de 2006, através 
do Ofício Circular nº 26/2006 – CEDRAF, com a seguinte Pauta: 1) Abertura; 2) 
Aprovação da ATA da 15ª Reunião Ordinária; 3) O Debate da Nova ATER no 
Paraná; 4) A Extensão Rural e o Desenvolvimento Sustentável (O Plano Nacional 
de Ater e a Formação de Redes – MDA/SAF/DATER; O Papel da Extensão Oficial 
– Instituto EMATER; Rede de Ater Cooperativada – Cooperiguaçú; Debates e 
Encaminhamentos); 4) lnformes da Secretaria Executiva e das Câmaras Técnicas; 
5) Credenciamento de Entidades de ATER; 6) Assuntos Gerais. Conselheiros e 
Convidados Presentes: Presidente do CEDRAF e Secretário de Estado Newton 
Pohl Ribas e Carlos Roberto Bittencourt (SEAB); Prefeito Eugênio Bittencourt 
(AMP); João Carlos Sampaio Torrens (DESER); Márcio Miranda (IAPAR); 
Osminarou Alves Siqueira (ARCAFAR/Sul); Nestor Bragagnolo (SEPL); Miriane 
Costa Ballista (CONAB); Jairo Correa de Almeida (FETAEP); Nilton Bezerra 
Guedes (INCRA); Luiz Pirin (FETRAF SUL); Sabrina Parrino e André Michellato 
Ghizelini (SETP); Evandro Contrigiane (SICREDI); Alceni Domingues (FEPAR); 
José da Encarnação Leitão (DFDA/MDA); João Carlos Hilman (Cresol); João 
Teixeira da Cruz (ALP); Carlos Antonio Ferraro Biasi e Sérgio Auffinger (Instituto 
EMATER); Álvaro Baptista (APASEMA); Regina Léscio Barbato (Representante 
das Trabalhadoras Rurais); Olivo Dambrós (UNICAFES) e Antonio Maciel Botelho 
Machado (EMBRAPA), informamos que a Entidade em epígrafe, está integrando o 
Conselho e é a 1ª vez que participa das Reuniões Ordinárias.  Participaram ainda, 
sem direito a voto, os convidados Hur Ben da Silva (MDA/Dater);  Celso Daniel 
Seratto (Diretor da Emater); Elói Francisco Kottwitz (Presidente do STR Rio Azul); 
Luiz Carlos Teixeira Lopes (Secretário Executivo do CEDRAF); Marcio Carvalho 
(Presidente da AGROCOOP de Ibaiti); Luiz Ronaldo Febri (EMATER de Ibaiti); 
José André de Azevedo (SETP); André Massao Noce – (Noce Assessoria); Edson 
Luiz Mocellin (COOPAFI de Cel. Vivida); Marcos Auache (Cooperiguaçu); Edivan 
Possamai (Assessor do Sistema Cresol e membro do Comitê de ATER);  Pedro 
Boller (Articulador do Território Sudoeste); Lílian Soares Jr (IAPAR); João Pasini 
(Itaipu Binacional); Felipe Braga Farah (CPRA). Abertura: O Presidente do 
CEDRAF, Secretário de Estado Newton Pohl Ribas, cumprimentou os presentes e 
destacou as ações da agricultura familiar no controle sanitário do rebanho 
paranaense, solicitando apoio dos conselheiros para que o Paraná conquiste 
novamente a posição de Área Livre de Aftosa. Desejando um bom dia de trabalho 
passou a Presidência da Reunião para o Diretor do Deagro, Carlos Roberto 
Bittencourt.  O Debate da Nova ATER no Paraná: O Coordenador do Comitê de 
Ater, Ari Frozza informou sobre os objetivos da reunião. O Secretário Executivo, 
Luiz Carlos Lopes apresentou um breve histórico do processo de divulgação e das 
articulações para a implantação da nova Política Nacional de Ater (PNATER) no 
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Paraná. Destacou as ações regionais e o processo de credenciamento de 
entidades desencadeado pelo CEDRAF através do Comitê de Ater. A Extensão 
Rural e o Desenvolvimento Sustentável: O Diretor Técnico da Emater destacou 
o papel do Instituto EMATER no Desenvolvimento Rural do Paraná e Antonio 
Celso Córdova de Souza, especialista da empresa em extensão rural, apresentou 
as propostas medológicas  para uma extensão rural eficiente e articulada com a 
sociedade. Destacou ainda a contribuição das Redes de Referência como 
estratégia metodológica. O Presidente da Cooperiguaçú, Olivo Dambrós, 
apresentou a proposta de Formação de uma Rede de Ater Cooperatvada, a qual 
está em construção no Sudoeste do Paraná. O representante do MDA/Dater, Hur 
Ben  da Silva, apresentou um resumo dos princípios e das diretrizes para a 
implantação da Nova Política de Ater (PNATER) proposta pelo Governo Federal. 
Destacou a importância das ações articuladas para atender adequadamente as 
novas demandas da agricultura familiar paranaense e brasileira. Após um debate 
intenso entre a Plenária e os debatedores convidados, conclui-se pela 
necessidade de se intensificar as negociações institucionais visando ações 
articuladas em extensão rural no estado do Paraná. Aprovação da Ata: Após o 
intervalo para o almoço, Carlos Bittencourt solicitou uma auto-apresentação dos 
conselheiros e convidados, destacando a visita do grupo de trabalho que atua em 
Redes de Referências  e encontrava-se acompanhado dos Srs. Felix Lienhard  - 
Presidente da Finturicum S/A da Suíça, Daniel Roque – Presidente da Audace da 
França e Stéphane Delautre Drouillon – Diretor Geral da Audace da Bélgica, que 
encontram-se visitando o Brasil. Em seguida, Carlos Bittencourt  colocou em 
apreciação a ATA da 15ª Reunião Ordinária do CEDRAF, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Alteração na Composição do CEDRAF: Inclusão de Representes 
dos Quilombolas no Cedraf: Atendendo solicitação do Grupo de Trabalho Clóvis 
Moura e dos representantes dos quilombolas presentes, o CEDRAF deliberou pela 
participação de seus representantes no Conselho. Exclusão de entidades no 
Conselho: Bittencourt reiterou a informação de que a FEPAC só participou da 
primeira reunião do CEDRAF e de que a CCA/PR atingiu um número de faltas 
superior ao permitido pelo Regimento Interno (três reuniões consecutivas ou cinco 
alternadas) e não respondeu às consultas sobre o interesse em continuar 
participando do CEDRAF. Os conselheiros deliberaram pela exclusão das 
referidas entidades. Confirmou-se a proposta de inclusão dos novos conselheiros: 
Delegacia Federal do MDA; Embrapa; Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia – SETI; UNICAFES; e representação dos Quilombolas, das 
Trabalhadoras Rurais e dos Fóruns Territoriais Paranaenses; Informes da 
Secretaria Executiva e das Câmaras Técnicas: O Secretário Executivo do 
CEDRAF esclareceu que os Informes da Secretaria e das Câmaras Técnicas 
foram encaminhados por escrito aos conselheiros, sendo dispensado seus relatos. 
Credenciamento de Entidades de ATER: O Coordenador do Comitê de 
Assistência Técnica e Extensão do CEDRAF, Ari Frozza, apresentou o Parecer do 
referido comitê a respeito das propostas de credenciamento de entidades 
prestadoras de serviço de ATER. Destacou que os principais documentos e o 
Parecer do Comitê foram encaminhados com antecedência para análise dos 
conselheiros. Noce – Consultoria e Assessoria Técnica, de Pitanga: Frozza 
destacou o reconhecimento do Território e do CONSAD Paraná-Centro pelos 
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trabalhos apresentados pela empresa. O representante da entidade, André Noce, 
destacou as ações desenvolvidas em Agroecologia e Pronaf Jovem. O 
Credenciamento da NOCE foi aprovada pela plenária.  CRESOL Base Sudoeste e 
CRESOL BASER: Edivam Possamai informou que o Sistema Cresol no Paraná 
possui 6 (seis) bases regionais, 51 (cinqüenta e uma) cooperativas singulares e 
750 (setecentos e cinqüenta) agentes de crédito. As duas entidades foram 
aprovadas pela Plenária, sem questionamentos. Associação de Hortifruticultores 
de Turvo: O Conselheiro Alceni Domingues  defendeu o credenciamento da 
entidade, informando sobre os trabalhos realizados pela associação em parceria 
com a FEPAR. A entidade foi aprovada sem restrições. Cooperativa de Trabalho 
dos Profissionais da Agricultura – AGROCOOP: Os representantes do Comitê 
informaram sobre as duas cartas de referências apresentadas por entidades da 
agricultura familiar na região e solicitaram que o representante da AGROCOOP 
explicasse aos conselheiros a sua forma de atuação. O Engenheiro agrônomo 
Márcio Carvalho, dirigente da Cooperativa, informou que atuam junto às 
prefeituras municipais da região de Ibaiti, são credenciados junto ao Banco do 
Brasil para o Pronaf e estão elaborando projetos de Crédito Fundiário. Os 
conselheiros aprovaram o credenciamento da Agrocoop.  Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Rio Azul: O Secretário Executivo, Luiz Lopes, destacou 
que o Sindicato já havia exposto, na reunião anterior, sua atuação em ATER. O 
Presidente do STR, Sr. Elói Francisco Kottwitz, relatou que o sindicato foi fundado 
em 1992 e que, além dos trabalhos de representação de classe, atua no 
desenvolvimento da agroecologia através de parcerias com outras entidades e na 
formação de agentes de desenvolvimento rural. O Sr Jairo Almeida (FETAEP) 
questionou sobre a área de atuação do STR de Rio Azul. O presidente do 
Sindicato informou que o trabalho é regional, através das lideranças comunitárias, 
porém conta com o apoio dos sindicatos vizinhos ao seu município. O CEDRAF 
aprovou o Credenciamento STR Rio Azul. Associação do Centro Sindical - ACESI:  
O Conselheiro Luiz Pirin (FETRAF) destacou que a ACESI é a pessoa jurídica 
formada por 24 Sindicatos do Sudoeste do Paraná ligados á Fetraf-Sul. Pirin 
destacou as ações da entidade em meio ambiente, habitação rural e crédito 
fundiário. O credenciamento da ACESI foi aprovado pelo CEDRAF. Fórum Oeste 
Entidades para Crescimento da Agricultura Familiar: Ari Frozza esclareceu que o 
Fórum Oeste é uma entidade jurídica formada com a participação de várias 
organizações da agricultura familiar na região oeste do estado e que atua em 11 
(onze) municípios. Jairo Almeida (FETAEP) questionou se as entidades 
participantes do Fórum estariam automaticamente credenciadas para ações de 
Ater ou se necessitariam ser credenciadas individualmente. Luiz Lopes informou 
que o credenciamento é da entidade e que as parceiras devem buscar seu próprio 
credenciamento. Lembrou que o Instituto Maytenus, por exemplo, mesmo sendo 
entidade parceira do Fórum, solicitou seu credenciamento individualmente. Frozza 
informou sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Fórum Oeste dentro dos 
princípios preconizados pela PNATER. Jairo Almeida (FETAEP) insistiu que a 
avaliação da entidade ficasse para a próxima reunião. Bittencourt consultou os 
conselheiros e estes aprovaram o credenciamento da entidade, destacando a 
necessidade de registrar a posição do Conselho de que o referido credenciamento 
não é extensivo ás entidades componentes do Fórum Oeste.  Fundação para o 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNDETEC: O Conselho debateu 
sobre as características da entidade, havendo alguns questionamentos sobre a 
afinidade ou não da Fundetec com a Política Nacional de Ater, por ser uma 
empresa com foco em tecnologia. Os conselheiros optaram por aprovar o 
credenciamento da Fundetec, recomendando que a entidade siga as 
recomendações da PNATER. João Torrens destacou a necessidade do CEDRAF 
e dos demais fóruns de agricultura familiar acompanharem os trabalhos das 
entidades credenciadas. Assuntos Gerais: Homenagens da Emater: O Diretor do 
Instituto EMATER, Celso Daniel Seratto, homenageou algumas entidades que não 
puderam participar da solenidade de 50 anos da EMATER. Entregou uma 
lembrança para o DESER, FETRAF-Sul e CRESOL.. Carlos Bittencourt encerrou a 
reunião, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a relatar, 
lavramos a presente Ata, que será assinada pelo Presidente e por este Secretário 
Executivo, após leitura e aprovação. 


