
 

 

 

ATA DA 24ª REUNIÃO DO CEDRAF, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 

2008, NO AUDITORIO DA EMATER - CURITIBA. 
O Secretário Executivo Luiz Fernando cumprimenta a todos e passa a palavra ao Presidente 

para fazer a abertura. Presidente: Bom dia a todos, gostaria de agradecer presença dos 

conselheiros nesta nossa primeira reunião do ano. Teremos questões importantes para tratar 

no dia de hoje. A pauta da nossa reunião é: 1- Segurança Alimentar; 2- Adesão do Estado 

ao SISBI; 3- Votação do Regimento Interno do CEDRAF; 4- Câmara Setorial da 

Agroecologia e Agricultura Orgânica; 5- Câmara Setorial de Caprino e Ovino e 6- 

PRONAT. Na impossibilidade da presença da Silvia Rigon (presidente do CONSEA), 

teremos dois companheiros do CONSEA, que são o Luciano e a Solange para nos colocar 

questões do debate sobre segurança alimentar, o papel do CONSEA, as possíveis parceiras do 

próprio CEDRAF com o CONSEA, para uma política estadual de segurança alimentar. Passa 

então a palavra ao Secretário executivo, que coloca em votação a Ata da 23ª Reunião. Sem 

nenhuma consideração por parte dos Conselheiros foi aprovada a ata. Convida então o 

Luciano e a Solange para iniciar a apresentação. Solange inicia a apresentação com um filme 

sobre os diferentes conceitos sobre a Fome. E comenta sobre os avanços conseguidos e o 

papel do Conselho, comenta que foram constituímos 411 Comitês Gestores do Programa 

Fome Zero, onde temos a representação de 2/3 da sociedade civil. Luciano tomando a palavra 

explica que a missão do CONSEA é: Assessorar o Governo do Paraná na elaboração e 

execução da Política Estadual de SAN, articulando, congregando órgãos públicos, entidades 

privadas e grupos organizados para assegurar o direito humano à alimentação adequada, 

fundamento da cidadania plena. Hoje o CONSEA é constituído por 39 conselheiros, sendo 

que 1/3, correspondente a 13 conselheiros são membros do Governo e na proporção de 2/3 

temos os membros da sociedade civil, que totalizam os 26 conselheiros. Luciano e Solange 

prosseguem discorrendo sobre as ações e metas a serem atingidas pelo CONSEA, comentam 

também da necessidade de um trabalho conjunto entre CEDRAF e CONSEA na execução de 

determinadas ações. Após estas explanações foi aberta a palavra aos conselheiros que 

debateram o tema. Após o debate foi sugerida a criação de um Grupo de Trabalho para fazer a 

interface entre o CEDRAF e o CONSEA, tendo sido indicado pelo Secretário Bianchini o Sr. 

Marcos Andersen diretor do CEASA para coordenar este trabalho pela SEAB. Encerrado este 

ponto, passou-se à próxima apresentação  2- Adesão do Estado ao SISBI - Apresentação 

feita pelo João Carlos - SEAB - Inicia com um breve histórico de como foi o processo do 

SISBI no Estado.  Comenta que desde o ano de 1988, os Serviços de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal dos Estados e Municípios se reúnem de tempos em tempos, para discutir a 

possibilidade de unificação destes serviços, uma vez que as legislações que os regem se 

assemelham muito, e os profissionais que realizam e fiscalizam estas empresas e produtos, 

tem a mesma formação. Procurando uma simplificação e padronização das ações foi 

constituído então o GTI _ Grupo Técnico Interministerial, que partindo das legislações 

vigentes, passa responsabilidade aos estados e municípios quanto à inspeção sanitária e 

industrial, surgindo então o SUASA - Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária, ao qual o Estado do Paraná foi o primeiro a aderir. Explicou ainda os passos a 

serem seguidos para a implantação do Sistema e o empenho por parte da SEAB em 

regularizar a situação no Estado. Após a apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros.  

Passou-se então ao ponto 3- Votação do Regimento Interno do CEDRAF - O presidente 

coloca aos conselheiros que na última reunião do CEDRAF foi apresentada uma versão de 

Regimento e que a mesma já passou pelo jurídico tendo sido enviado antes da reunião aos 

conselheiros para considerações. Questiona a plenária se algum conselheiro tem proposta de 

alteração ao regimento. Não havendo, foi aprovado por unanimidade. Neste momento a 

reunião foi interrompida para almoço. Após o almoço, o Sr. Carlos Bittencourt passa a 



coordenar a reunião em decorrência da necessidade do Presidente se ausentar para cumprir 

outra agenda. 4- Câmara Setorial de Agroecologia - Bittencourt convida o Brizolla - diretor 

do CPRA como coordenador para apresentar o Regimento Interno da Câmara Setorial de 

Agroecologia e Agricultura Orgânica. O mesmo faz um breve relato de como foram os 

trabalhos, até a proposta do Regimento Interno e da Composição da Câmara que foi entregue 

aos conselheiros. Colocado em votação o Regimento e a Composição foram aprovados por 

unanimidade. 5- Câmara Setorial de Caprino e Ovino - Apresentação feito por Baena, da 

SEAB do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário. Apresenta a proposta de 

regimento interno. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 6- PRONAT- Luiz 

Fernando fala que o grupo de análise de Projetos constituído pelo CEDRAF se reuniu no 29 

de Fevereiro, 10 e 11 de Março para analisar 33 projetos provenientes dos Territórios, Pré- 

Territórios e iniciativas Inter Municipais. Considerando a necessidade de ajustes em 

praticamente todos estes projetos e também a alteração por parte da SDT de algumas 

orientações quanto à distribuição e forma de utilização dos recursos, o grupo não se sentiu 

seguro em recomendar a contratação de projetos neste momento. Dando encaminhamento 

Bittencourt propôs que fosse marcada uma nova reunião do CEDRAF para o dia 28 de abril 

para tratar do assunto. Proposição esta aceita pelos Conselheiros. Sem mais foi encerrada a 

reunião e eu Luiz Fernando Pacheco da Costa, Secretário Executivo do CEDRAF, lavrei a 

presente ata que deverá posteriormente ser aprovada pelos Conselheiros. 


