
ATA DA XXVIII REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS  

DE NOVEMBRO DE 2008.  

Aos Vinte e Seis dias do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Oito, realizou-se a 

Vigésima Oitava reunião do CEDRAF, nas dependências do EMATER em Curitiba. 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Sabrina Parrino; José da Encarnação 

Leitão; Marcio Miranda; Anival dos Santos Rodrigues; Joaquim Carlos Tomas; Marcos 

Rochinski; Elton Welter; Maria Aparecida Geffer; Nestor Bragagnolo; Marli da Rocha; 

Jefrey U. Albens; Daniel Cordeiro Vieira; Gilson N. Farias; Geraldo B Martins; João 

Carlos Hilman; Carlos Eduardo Seone; Ademir Luiz Dallazen; Eugenio M. Bittencourt. 

Presidente do Conselho Valter Bianchini saúda os presentes, agradecendo a presença de 

todos os conselheiros. Esta é a última reunião do ano, tivemos grandes avanços. Passa a 

palavra ao secretário executivo do CEDRAF para apresentar a  pauta da reunião: 1) 

Aprovação da Ata; 2) Apresentação da Proposta do Seminario Estadual de Conselheiros 

Municipais e Territoriais – MDA-EMATER-CEDRAF. 3) Alteração da Abrangência 

dos Territórios Paraná Centro e Norte Pioneiro como Territórios da Cidadania – UGP 

Programa de Inclusão Social – Colegiados ]Territoriais. 4) Discussão sobre a Gestão do 

Programa de Aquisição de Alimentos no Paraná – CONSEA-PR. 5) Discussão sobre 

faltas nas reuniões do CEDRAF; 5) Informes e Encerramento. 1 – APROVAÇÃO DAS 

ATAS - Após a aprovação das atas passou-se ao segundo ponto da pauta -  2) 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO SEMINARIO ESTADUAL DE 

CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TERRITORIAIS – MDA-EMATER-

CEDRAF – A Assistente social Mirian Fuckner apresentou a proposta do Seminário e 

distribuiu uma cópia da mesma para os conselheiros. Diversas pessoas se manisfestaram 

em apoio ao evento e foi criado um grupo de trabalho para coordenar a organização do 

evento composta por: CEDRAF, EMATER, FETAEP, FETRAF_SUL, DESER, 

SDT/MDA, INCRA. – 3) INCLUSÃO DOS MUNICIPIOS DE JACAREZINHO E 

SANTO ANTONIO DA PLATINA NO TERRITÓRIO DO NORTE PIONEIRO E 

DE GUARAPUAVA NO TERRITORIO PARANA CENTRO – 1.1 – INCLUSÃO 

DOS MUNICIPIOS DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO PLATINA - Bruno – 

Chefe do Núcleo Regional de Jacarezinho inicia a apresentação através de um 

documento elaborado na região, com o esboço de dados sociais e econômico da região. 

Após a apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros: José Leitão, representante do 

MDA, fez varias considerações com relação a elaboração do documento sugerindo 

algumas alterações e complementações . O presidente pede a palavra dizendo que 

precisa se ausentar da reunião mas antes gostaria de fazer umas considerações sobre  

esta importante decisão da inclusão destes municípios. Primeiro a necessidade de 

colocar o número de agricultores familiares da região no documento. Lembrou também 

que os dois municípios se integram à realidade da região. Possuem uma densidade de 

agricultores familiares, do cooperativismo, bóias-frias.  Comentou também que os dois 

municípios são cidades tipicamente rurais. Enfatizou a urgência deste documento ser 

enviado a Brasília, já que na semana que vem haverá uma reunião em Brasília para 

aprovação de novas inclusões. Na ausência do secretário, assumiu a presidência o 

conselheiro João Torres. Após as manifestações foi colocada em votação a proposta de 

favorável ou não a inclusão dos municípios de Santo Antonio da Platina e Jacarezinho 

no Território Norte Pioneiro, com as alterações propostas - foi aprovado por 

unanimidade pelos conselheiros. 1.2 – INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE 

GUARAPUAVA – Foi levado a discussão ao colegiado só que não foi debatido 

plenamente. O Conselho Gestor do Paraná Centro defende a posição favorável a 

inclusão do município de Guarapuava. A partir daí o grupo tomou a seguinte posição, 

era preciso que o município de Guarapuava se manifestasse, formalizasse a solicitação 



da inclusão. Haja visto que não foi incluída em 2003, porque o próprio município não 

tinha interesse. A partir daí a executiva é favorável, mas desde que haja uma 

formalização do município. Sugerimos que esta formalização não fosse somente da 

prefeitura e sim com anuência de outras entidades representativas. Ficou decidido então 

que na primeira reunião do CEDRAF de 2009 seria discutida esta decisão com a 

formalização do município.  Clovis do MDA faz o seguinte informe – ações que o 

MDA está desenvolvendo neste dois novos territórios da cidadania – a primeira ação é a 

elaboração territorial de desenvolvimento sustentável, o território de Norte Pioneiro, 

tem plano territorial das quatro iniciativas,então o MDA está contratando uma entidade, 

no início de 2009,tanto para o território Norte Pioneiro como Paraná Centro, para 

qualificar e atualizar o Plano territorial. A segunda ação é a contratação dos 

articuladores territoriais, dois consultores, um pra cada território, este contrato já foi 

assinado, com o Deser, Caixa Econômica, já tivemos reunião, no sentido de fazer um 

planejamento para que estes articuladores -4 – discutir um cronograma de trabalho. 

Leitão – complementa o informe – só para esgotar o tema Território da Cidadania – o 

MDA e os conselhos territoriais, irão fazer uma reunião no sentido de avaliar as ações 

deste primeiro ano do território da cidadania e discutir alguns aspectos para 2009.  4) 

DISCUSSÃO SOBRE A CRIAÇÃO DE UM GRUPO GESTOR DE ALIMENTOS 

NO ESTADO DO PARANÁ – Marcos, Diretor  do Ceasan e Conselheiro do CONSEA 

-  realizamos uma reunião fazendo uma prestação de contas de 2008 e do que está 

previsto para o PA no ano de 2009. Vários problemas foram identificados no PA, diante 

dos diversos problemas  identificados é que estamos propondo a criação de um grupo 

gestor. Ele teria a função de acompanhar como o programa está sendo desenvolvido. 

Estamos convidando o CEDRAF para que faça esta discussão do PA no Estado. Após a 

fala do Marcos, vários conselheiros se manifestaram sobre a dificuldade encontrada 

pelos agricultores de elaborarem os projetos, sobre a compra para a merenda escolar dos 

agricultores familiares, da competência e gerenciamento do PA, pautar a discussão 

internamente no CEDRAF e no Governo. Está previsto nos territórios da cidadania dois 

seminários, sobre PA puxados pelo MDA, para ir de encontro deste processo. Após as 

várias manifestações,  o presidente da reunião enumerou os pontos levantados – 1) 

Favorável a criação do Conselho Gestor de Programa de Alimentos no Estado do 

Paraná; 2) Participação do CEDRAF para compor o grupo do pré conselho – para 

discutir o conselho, regimento, competência, enfim os pontos necessários para a sua 

institucionalização. 3) Posição da SEAB e vinculadas no âmbito da gestão e da 

execução do PA, isto poderá ser feito através de debates, reuniões, seminário, 

juntamente com a CONAB, SEETP,CEDRAF,CONSEA...e 4) Mecanismo de 

desburocratização dos encaminhamentos dos projetos. 5) Merenda escolar da 

agricultura familiar, capacitar os pequenos produtores para que o mesmo possa fornecer 

os produtos. Além destes pontos foi também colocado a necessidade de envolver os 

municípios, as prefeituras para o sucesso do programa. Foi aberta a palavra aos 

conselheiros para que se manifestasse sobre a participação no pré-conselho.  

Apresentaram-se a Sabrina da SEETP e João Carlos de Cerro Azul. E por fim definiu-se 

que a secretaria executiva apresentasse uma agenda para a discussão de competência do 

PA. Passou-se a palavra ao secretário executivo sobre o ponto 4) FALTAS NAS 

REUNIÕES DO CONSELHO – A medida que o conselho vai crescendo fica mais 

difícil A obtenção de quorum portanto solicitamos aos conselheiros que quando o 

conselheiro efetivo não puder comparecer a reunião que o mesmo acione o seu suplente 

para que haja participação da entidade na reunião. Caso nenhum dos dois possa 

participar, enviar a secretaria a justificativa, para que seja colocada na reunião, 

lembramos de que pelo regimento é possível ter até três sem justificativa e cinco com 



justificativa. PROGRAMAÇÃO DAS REUNIÕES DO CEDRAF – Estamos 

propondo que o CEDRAF tenha um calendário anual com a previsão das reuniões. Na 

próxima reunião a secretaria trará este calendário, sendo 6 reuniões no ano, de 

preferência nas quartas feiras a partir do dia 20 do mes. INFORMES – 5ª Feira 

Nacional da Agricultura Familiar – sendo realizada no Rio de Janeiro, abertura na data 

de hoje, com a participação de 47 agricultores do Paraná que são empreendedores na 

agro industria e no artesanato. Debate entre as organizações na área de cooperativa, 

Emater, Seab e MST –possível parceria com a Itambé com a questão do leite, sugestão 

de trabalhar dentro do CEDRAF esta questão do leite. Sexta Feira – debate em 

Francisco Beltrão com as cooperativas sobre a questão do programa Mais Alimentos. 4) 

Regularização Fundiária no território Vale do Ribeira, reunião realizada ontem com o 

seguinte encaminhamento – nas terras até então tidas como publicas, haviam títulos de 

propriedade privada em muitas situações e isto teve que redimencionar todo o processo, 

o que não é possível fazer pelo Estado por si só. Vamos ter que fazer usucapião o que 

demanda um  trabalho maior. Estaremos apresentando via Universidade Sem Fronteira 

para viabilizar assessoria jurídica, florestal, quem sabe daqui a dois anos se consegue os 

títulos. 5) Regularização fundiária no Território Cantuquiriguaçu – área indígena. 

Situação bastante grave, agricultores com uso da terra a mais de 60 anos não vão sair de 

suas terras, gerando conflitos entre os agricultores e os índios. 6) Finalmente ficou 

pronto uma pesquisa sobre carnes nobres do Estado encomenda pelo SEBRAE. Está se 

definindo o projeto, vamos trazer nas próximas reuniões do CEDRAF a questão da 

carne. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião e lavrada esta ata que 

vai assinada por mim Luiz Fernando que a secretariei. 

  


