ATA DA 26ª REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA NO DIA QUATORZE
DE JULHO DE DOIS MIL E OITO, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMATER
EM CURITIBA.
Aos Quatorze dias de Julho de Dois Mil e Oito, às oito horas e trinta minutos, na
sala de reuniões do Instituto Emater, em Curitiba, Paraná, reuniram-se os
Conselheiros do CEDRAF e demais convidados para a Vigésima Sexta Reunião
Ordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura
Familiar - CEDRAF. Conselheiros Presentes: Sergio Bittencourt, Marcio
Miranda, Neveraldo Oliboni, Valter da Silva, Mario Fleck, Marli C.V.C. da
Rocha, Luciano Montoya, João Carlos S. Torrens, Rozenilda R. Barbara, Jose
Maria V. Rodrigues, Laurita M. Silva, Osmar D. Junior, Jose da E. Leitão,
Admemir Dallazem, Olivo Dambros, Antonio Stresser, Nilson Hanke. Camargo,
Carlos Bittencourt, Valter Bianchini, Jose Carlos Becker da Silva.O Secretário
da Agricultura Valter Bianchini abriu a reunião dando boas vindas a todos e
fazendo alguns comentários sobre a pauta da reunião, inclusive consultando os
conselheiros sobre a necessidade de supressão e ou inclusão de algum assunto.
Como não houve manifestação dos conselheiros, a pauta foi considerada como
aprovada. Em seguida passou a palavra ao Secretário Executivo, que colocou em
votação a Ata referente a 25ª reunião do Conselho que foi aprovada por
unanimidade. Foi dado então início aos assuntos previstos para a reunião. A)
Apresentação do Programa de Inclusão Social, realizado pela RURECO e
Parceiros. Esta apresentação foi feita pelos Senhores Ari Frozza e Jorge Augusto
Shanuel, que discorreram sobre um trabalho de ATER de Organizações da
Agricultura Familiar do Paraná e Santa Catarina, realizado numa parceria de
diversas entidades como: AOPA, CEMEAR, CRESOL BASER,
COOPERIGUAÇU, Fórum Oeste de Entidade da Agricultura Familiar e a
Fundação RURECO, com apoio do Governo Belga, no período de Abril de 2003
a Março de 2007. Após a apresentação foram feitos diversos comentários
elogiosos pelos Conselheiros em relação ao projeto. Inclusive tendo sido
aprovada uma manifestação formal do CEDRAF, em apoio pela continuidade e
ampliação deste tipo de iniciativa. Em seguida foi dada seqüência à pauta com a
próxima apresentação. B) O trabalho infantil no Campo: A Secretária de Estado
da Criança e da Juventude, Thelma Alves de Oliveira, agradeceu a oportunidade
e em seguida fez uma explanação sobre a gravidade da questão do trabalho
infantil principalmente no Meio Rural no Estado do Paraná. Apresentou alguns
números realmente alarmantes, mas também comentou sobre as características
do Campo, onde muitas vezes o jovem se envolve nas atividades, mas em
caráter de aprendizado. Nesta altura foi aparteada por alguns Conselheiros que
considewra difícil estabelecer uma linha divisória entre trabalho e aprendizado,
ao que a Secretária respondeu que é necessário atentar para o bom senso,
inclusive para que os jovens no Meio Rural não sejam tentados a deixar ocampo.
Falou ainda sobre alguns Programas e Projetos da Secretaria que visam o
enfrentamento do trabalho infantil, citando inclusive algumas parcerias que se
pretende com a SEAB e entidades da Agricultura Familiar. Em seguida dando
seqüência a pauta foi encaminhada a C: Solicitação de Participação no CEDRAF

pelo Centro de Capacitação em Agroecologia (CEAGRO/MST), onde os
Senhores Daniel Cordeiro Vieira e Elemar Cezimbra colocaram as razões da
presente solicitação bem como da sua experiência na participação no Conselho
Gestor do Território Cantuquiriguaçu. Após alguns esclarecimentos solicitados,
tendo sido colocado em votação foi aprovada a participação da entidade por
unanimidade. Logo após foi colocado em discussão o próximo assunto da pauta.
D) Proposta de aquisição pelo INCRA de três áreas para fins de Reforma
Agrária. A saber: Fazenda Bela Vista e Santa Cruz, no Município de Sapopema
com área de 316,6328 há de propriedade de Cinira Camilo dos Santos. Fazenda
Rancho Alegre e Mineira, no município de Sapopema, com área de 358,1600 ha
de propriedade de Claudia Camilo de Oliveira. Lote nº 207, Gleba nº 16 - 1ª
parte da Colônia Piquiri, no município de Laranjeiras do Sul, com área de 19,36
ha de propriedade de José Medeiros Maia.O Senhor Geraldo Batista Martins,
chefe da Divisão de Obtenção de Terras do INCRA no Paraná, explicou sobre a
necessidade de que a compra de áreas para a Reforma Agrária passe por
audiência pública e que a reunião do CEDRAF cumpre com esta exigência. Em
seguida discorreu sobre todas as providências já tomadas para se chegar até a
proposição de compra. Respondeu e explicou diversos questionamentos dos
Conselheiros e Convidados. Tendo sido finalmente posto em votação, a compra
da área foi aprovada. Logo após o encerramento da reunião os conselheiros
assinaram Ata específica sobre a aprovação da compra das áreas. Finalmente
foram feitos alguns informes o Secretário Valter Bianchini fez o encerramento
da reunião. E por fim eu Luiz Fernando Pacheco da Costa redigi a presente Ata
que deverá ser aprovada em uma próxima reunião do CEDRAF.

