
 

 

Ata da Vigésima Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - CEDRAF 

Curitiba - 18 de junho de 2007 
 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e sete, às oito horas e 
trinta minutos, na sala reuniões do Instituto Emater, em Curitiba, Paraná, 
reuniram-se os Conselheiros do CEDRAF e demais convidados para a 
Vigésima Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Rural e Agricultura Familiar - CEDRAF. A Convocação da Reunião foi feita 
pelo seu Presidente Valter Bianchini, no dia 04 de junho de 2007, através do 

Ofício Circular nº 42/2007 - CEDRAF, com a seguinte Pauta: 1) Abertura; 2) 
Aprovação da Ata; 3) Informes da Secretaria Executiva; 4) programa de 
Regularização Fundiária, Agricultura Familiar e Cidadania - ITCG; 5) 
Reestruturação do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF no 
Paraná - UTE; 6) Educação no Campo pela Metodologia da Alternância – 
ARCAFAR-SUL; 7) Apresentação da Proposta Territorial do Vale do Rio 
Cinzas – Região de Jacarezinho e Santo Antonio da Platina; 8) 

Encerramento; - Conselheiros Presentes: Márcio Miranda (IAPAR), José 
Maria Rodrigues (ARCAFAR-SUL), Joaquim Thomas (EMATER), Cassiano 
Bragagnolo (OCEPAR), Luciano Montoya (EMBRAPA), Sabrina Parrino 
(SETP), Sergio Bittencourt (SEMA), Maria da Ap. Geffer (Rep. Dos 
Territórios), Nestor Bragagnolo (SEPL), Reni Denardi (MDA/DFDA-PR), 
Mário Plefk (FETAEP), Augustinho Zucchi (A. Legislativa), Edmir M. Ferreira 
(Fed. dos Pescadores pr), João Carlos Hilman (CRESOL), Eugenio M. 
Bittencourt (AMP), Antonio Stresser (FEPAR), contando com a presença de 

dezesseis conselheiros atingindo o quorum necessário. - CONVIDADOS: -

Deputados: Reinhold Stephanes Jr, Elton Carlos Welter, Cleiton 

Crisóstomo, Luiz Cláudio Romanelli; - Prefeitos: Luiz de Farias (Tomazina), 
Jorge Domingos de Siqueira (Jaboti), Joel marciano Rauber (Jundiaí do Sul), 
Valdemiro Teixeira Fraiz (Pinhalão), João Renato Custódio (Japira), Davi 
Carlos S. Bueno (Conselheiro Mairinck), Edson Francisco S. Barbosa (Vice 

Pref. Conselheiro Mairinck) - Entidades: James Guido Xavier 
(Cantuquiriguaçu), Edson Roberto Vaz (Emater), José Antº Jediel (ITCG-
SEMA), Fernando Canesso (ITCG), Mara E. Castro (Emater), Reinaldo 
Rocha (Emater Irati), Susimara C. Souza (Território Centro Sul do Pr.), 
Bruno Grando (Seab-Jacarezinho), Lucas Alessandro Geffer (Câmara 
Municipal), Antonio Rafael de Almeida (Cooperleite), 
 



Cláudio Messias da Silva (Emater – Jundiaí do Sul), Ezio Faganello 
(Mandato dep. Est. Welter), Sergio da Silva Schlichta (Emater), José Pereira 
da Silva (STR Jaboti), Luiz Ronaldo Ferri (Emater – Ibaiti), Jorge Henrique 
de Oliveira Chueire (Séc. Agric. Mun. Tomazina), Candida Carvalho 
Junqueira (Seed), Antonio Comparsi (Ceasa), Arnaldo Bandeira (Emater), 
Paulo de Macedo (FETAEP – Emater), Simone Webwe Polack (Seab – 
Deagro), Luiz Carlos Teixeira Lopes (SEAB – Deagro), André C. Paludo 
(Sebrae), Paulo César Nascimento (MDA – SDT), Luiz Celso Gonçalves 
(STR Ibaiti), marcos Junior Brambilla (FETAEP – Cejutra), Ana Paula Conter 
Lara (Fetaep), Sergio Machado (Emater), João Batista Zanini (Emater), Ari 
frozza (DFDA/MDA), Jean Pierre C. da Costa (Pref. -Emater Jaboti), Sérgio 
Auffinger (EMATER), Almir A. Gnoatto (DEAGRO), Mercedes Panassol 

Demore (FETAEP); - 1) Abertura: a reunião foi aberta pelo Presidente do 
Conselho Valter Bianchini, que cumprimenta a todos (conselheiros, 
deputados, prefeitos e vice-prefeitos e convidados), em seguida passa a 
palavra para os deputados Romanelli, Stephanes Jr. e Augustinho Zucchi, 
que se posicionaram em favor da implantação do Território do Vale do Rio 
Cinzas; - Luiz Fernando relatou sobre a atuação dos grupos de trabalho, 
informou sobre a reunião do grupo da Bioenergia e que em relação ao 
SUASA a SEAB ainda está discutindo internamente o assunto; - 2) 

Aprovação da ATA: Luiz Fernando comentou que a Ata havia sido 
encaminhada aos conselheiros que fizeram algumas solicitações de 
alteração, as quais foram efetuadas e, portanto colocava para aprovação; - 
Reni: comentou que solicitou a secretaria executiva alterações e correções e 
que algumas foram feitas, mas que da forma como estava ainda não se 
encontrava em condições de aprovação. Assim, ficou para a próxima reunião 
a análise e aprovação da Ata; 3) Luiz Fernando, informa que tem na pasta 
uma proposta de Regimento, e que só a FETAEP se inscreveu para 
colaborar na revisão do mesmo e solicitou para que os demais conselheiros 
colaborassem na sua elaboração; – Em seguida foi aberto um espaço para 
Emater expor sobre os recursos disponíveis no projeto da Uva. – Lucio 
Araújo – dirigente da Fundação Terra informou que a instituição é 
proponente do Projeto Uva Rústica como negócio da agricultura familiar no 
Paraná, patrocinado pelo MDA, que se encontra em fase de ampliação de 
metas - nas pastas tem um exemplar com os resultados desse Projeto, que 

está sendo desenvolvido em todo Estado; - 4)Programa de Regularização 

Fundiária: - Jediel: dando inicio a pauta agradeceu o espaço e falou que o 
Programa de Regularização Fundiária, Agricultura Familiar e Cidadania do 
ITCG é uma tentativa de regularização Fundiária, ou seja: regularizar áreas 
de pequenos e médios agricultores familiares, que tem posse mansa e 



passiva – moram ali por muito tempo e que não tem condições de obter 
essas documentações. A nossa atividade está centrada por enquanto na 
bacia do Ribeira, na região metropolitana, centro sul, cantuquiriguaçu e no 
centro, são as áreas prioritárias, prosseguindo na apresentação do 

Programa; - 5) Proposta Territorial do Vale do Rio Cinzas: O presidente 
do conselho, Valter Bianchini colocou que haveria uma inversão na pauta e 
passou a palavra para o Prefeito de Jundiaí do Sul para que fosse 
apresentada a proposta do Vale do Rio Cinzas; - Joel: Eu quero agradecer o 
secretário, que de pronto já se propôs a nos ajudar na união desses 07 
municípios, em uma reunião cerca de 60 dias atrás. Quero também entregar 
oficialmente o projeto elaborado em conjunto com a nossa região; - 
Secretário agradeceu e em seguida passou a palavra para Edson da 
Unidade local da EMATER de Pinhalão, para expor a proposta de 
Desenvolvimento Territorial do Vale do Rio Cinzas, - A proposta de território 
surgiu dentro da Emater, junto com o Ministério Público e a união de 
esforços dos municípios, para acelerar o processo de desenvolvimento dos 
pequenos agricultores familiares, que na verdade é a nossa população.  O 
nosso projeto de desenvolvimento sustentável, é composto por 06 sub-
projetos, 04 deles de cunho econômico e 02 de cunho estrutural . Em 

seguida esclarece cada um; - Dep. Zucchi: faz considerações sobre a 
proposta; - Reni: parabeniza os prefeitos e os demais integrantes do 
território, e comenta que no ano passado o Pronat aprovou e foi aprovado 
também no Cedraf, um projeto na cadeia do leite de R$ 270.000,00 
(duzentos e setenta mil reais), na região ; - O Presidente Valter Bianchini 
propõe que seja votada a proposta de incluir a região como um Pré-
Território, tendo sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros, 

parabeniza os prefeitos, Emater e Sindicatos. - 6)Reestruturação do 

Programa de Crédito Fundiário: - Marcio da Silva faz a apresentação da 
Reestruturação do Crédito Fundiário  e do Plano Operativo Anual para 2007; 
- Luiz Fernando: colocou em votação as propostas que foram aprovadas; 7) 

Educação no Campo pela Metodologia da Alternância: - José Maria:  fez  
a apresentação do projeto  Educação no Campo através da Metodologia da 
Alternância - O nº de casas familiares rurais no Brasil são 248, sendo 36 no 
Paraná, nós queremos aumentar o número de casas para atender a 
demanda das famílias, mas, com qualidade. Nós temos ensino médio 
apenas em 6 municípios: Sapopema, Cândido de Abreu, Santa Maria do 
Oeste, Bituruna, Santo Antônio do Sudoeste e de Nova Laranjeiras, nos 
demais o ensino é fundamental. Cândida - da SEED (Deptº Educação e 
Trabalho), parabeniza a Arcafar e corrobora a metodologia adotada. Informa 
que já existem 02 Colégios Estaduais que utilizam essa metodologia. Na 



Escola Newton Freire Maia, este ano iniciou o curso técnico em 
agropecuária (40 alunos),  para atender o Vale da Ribeira. Solicita que o 
convênio entre Educação e Agricultura, para pagamento dos monitores das 
Ciências Agrárias da ARCAFAR, seja agilizado, senão para agosto vamos 
ter problemas com a questão salarial. O Presidente diz que estamos dando 
prioridade e que já estão sendo tomadas as providências necessárias, 
apenas, estamos achando um formato legal para esse processo. Luiz 
Fernando comenta que existe proposta do CPRA para a criação da Câmara 
Técnica Estadual da Agricultura Orgânica e Agroecologia. O Presidente 
propôs que na próxima reunião, o grupo traga material para apresentação e 
que de preferência, encaminhe para o Cedraf a matéria para ser repassada 
antecipadamente aos Conselheiros. Sugeriu também que na próxima 
reunião, por parte da SEPL e do IAPAR seja colocado em discussão, a atual 
proposta sobre os Territórios no Estado, para que possamos fazer um 
paralelo sobre o que estamos trabalhando aqui no Cedraf. Reni comenta que 
as reuniões do CEDRAF devem ter apresentações políticas mais relevantes, 
uma do presidente do Conselho outra de um convidado e um segundo 
momento ficaria para os informes, ata, encaminhamentos etc. Sabrina 
deixou como sugestão, convidar a Silvia Rigoni presidente do Conselho de 
Segurança Alimentar (CONSEA), para fazer uma explanação sobre 
Segurança Alimentar e Nutricional, já que foi criado recentemente uma frente 
parlamentar de “Segurança Alimentar e Nutricional”, aqui no Estado, onde 
está sendo discutido uma série de questões como a Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar.  Reni comenta que devido a percalços que 
aconteceram, a reunião de Ater que estava marcada, fica adiada para nova 
data – possivelmente mês de julho. O Presidente coloca que nós temos um 
conjunto muito grande de entidades de Ater, com dificuldade de se adequar 
a determinadas normas, trazendo dificuldades para contratar novos 
convênios.  É preciso que esse comitê se reuna urgente e traga ao Cedraf 
essas questões para que sejam equacionadas.  José Maria solicita que 
fosse oficiado as Instituições a nova reunião de ATER. O Presidente 
agradece a presença dos conselheiros, pela participação ativa. Enfatizando 
que foram feitas algumas sugestões de como organizarmos a próxima 
reunião, para ir adequando a questão do Cedraf a vontade dos conselheiros, 
e que a gente possa ter aqui de fato um ponto de encontro para debater 
questões importantes que afetam o desenvolvimento rural e o fortalecimento 
da agricultura familiar. Declarou encerrada a vigésima Reunião do Cedraf.       
Nada mais havendo a relatar,  a presente ata foi lavrada por mim Luiz 
Fernando Pacheco da Costa Secretário Executivo do Conselho. 
 


