
ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA  REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA AOS DEZ DIAS DO 

MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E ONZE 

 
                      Pauta: 
 
 8:30-   1         Credenciamento. 
 8:45-   2         Abertura- Presidente do CEDRAF Norberto Anacleto Ortigara 
 9:00-   3         Aprovação da Pauta e das Atas n° 40 e n° 41. 
 9:10-   4         Proposta de aquisição pelo Incra do Imóvel rural denominado “Fazenda 
Pau d' Alho”. Localizado nos municípios Ribeirão do Pinhal e Jundiá do Sul com 804,36 
hectares para fins de assentamento de familiares e trabalhadores rurais. 
 9:40-    5         Apresentação, Discussão, Deliberação dos Projetos PRONAT 2011  
10:15-   6.1      Apresentação dos resultados da reunião do Coletivo das Mulheres  
             6.2      Criação da Câmara Setorial das Mulheres da Agricultura Familiar 
10:45-   7         Apresentação do Consórcio “ CORIPA” Prefeito Cláudio Palozi 
11:15-   8         Debate sobre os Programas P.A.A (Programa aquisição Alimentos) e 
PNAE (Programa Nacional de Merenda Escolar) 
12:00-   9         Assuntos Gerais 
12:50-   10       Encerramento 

 
 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e onze, realizou-se a Quadragésima segunda  
reunião do CEDRAF, nas dependências da EMATER – Paraná (Rua da Bandeira, 500 – 
sala de reunião do 1º andar) Estiveram presentes 30 conselheiros titulares e suplentes 
representando os titulares, mais  62  convidados. Os Conselheiros presentes: Norberto 
Anacleto Ortigara Presidente do Cedraf SEAB, Mario José de Souza SETI, Celso Natél 
Meister SFA/PR, Flávio Marcos da Silva CRESOL,Nestor Bragagnolo SEPL , Amadeu 
Antônio Bonato DESER/PR , Antônio Maciel B. Machado EMBRAPA,  José Luiz    Schwab 
ARCAFAR SUL, Leonardo Pereira Xavier CEAGRO , Nilson Hanke Camargo FAEP, Ana 
Maria Santos da Cruz  QUILOMBOLAS , Marcos Brambilla COLETIVO JOVENS, Luiz 
Marcelo Padilha SEBRAE-PR , Cláudio Palozi AMP , Valeria Nitsche SETP , Rogério 
Rodrigues INCRA , Antônio de Souza Alves REDE COLEGIADOS TERRITORIAIS , 
Werner Fuchs REDE ECOVIDA , Cláudia Sonda SEMA , Gil Maria Miranda IAPAR , Sérgio 
Machado EMATER-PR , Rosana  de Melo Corrêa CONAB, Mario Plefk FETAEP , Luiz 
Ademir Possamai  UNICAFES-PR , Reni Antônio Denardi MDA/DFDA-PR ,Jair Dobner 
FEPAR , Deputado Augustinho Zucchi ALP , Robson Mafioletti OCEPAR , Neveraldo 
Oliboni FETRAF-SUL , Cláudia Chagas SEED.  Compôs a mesa o Presidente do 
CEDRAF Norberto Ortigara, o Secretário Executivo do CEDRAF Carlos Roberto 
Bittencourt  e a srª Vera da Rocha Zardo  Chefe de Gabinete da Secretaria da Agricultura 
juntamente com os Conselheiros presentes. Presidente do CEDRAF Ortigara fez uso da 
palavra, dando boas vindas aos Conselheiros e convidados, abrindo a 42° Reunião do 
CEDRAF, perguntou se havia alguma alteração ou sugestão da pauta, não houve 
manifestação pelos presentes.  
1 - Aprovação da ata da 40ª 41 ° reunião do CEDRAF – O Secretário Executivo Carlos 
Roberto Bittencourt informou aos Conselheiros que as minutas da atas 40° e 41° foram 
encaminhadas por e-mail e que as correções solicitadas foram atendidas e repassadas 
novamente aos Conselheiros, esta será a prática adotada pelo CEDRAF para ganharmos 
tempo na reunião do Conselho. Os Conselheiros aprovaram as atas por unanimidade, 
com uma solicitação de correção  da ata numero 41°. 
Informe sobre Tarifa ANEEL  
O Presidente do CEDRAF Norberto Ortigara comunicou as ações que a SEAB vem 
desenvolvendo desde a última reunião do Conselho em relação ao reajuste da energia 



rural, autorizada pela ANEEL o Secretário relatou que recebeu um comunicado da 
Agência, muito técnico e sem muita consistência. A SEAB junto com o MAPA (Ministério 
da Agricultura) estão relacionando as diversas atividades da agricultura para encaminhar 
a ANEEL, solicitando alterações na resolução anterior da Agência. As negociações com a 
Copel continuam, mais sem um avanço até o momento . 
5 - Apresentação, Discussão, Deliberação dos projetos no PRONAT 2011- Foi 
alterada a ordem da pauta, Jefferson Meister integrante da Câmara Técnica do PRONAT 
apresentou o parecer da Câmara (em anexo). Foi reafirmado que os projetos devem 
chegar até 15 dias antes da reunião do CEDRAF, pois a Câmara Técnica se reúne uma 
semana antes da reunião do Conselho e precisa de tempo para analisar. Os projetos do 
PRONAT não tiveram parecer favorável para a aprovação, necessitando de ajustes, 
principalmente em relação a viabilidade econômica e gestão após a conclusão das obras. 
Os projetos serão devolvidos aos Colegiados Territoriais com as observações de forma a 
contribuir com os Comitês Gestores. Durante as manifestações discutiu-se sobre os 
projetos que beneficiam um grupo de agricultores, ao invés de utilizarem recursos não 
reembolsáveis, deveriam usar o PRONAF investimentos com juros muito baixos. As 
manifestações dos Conselheiros não foram consensuais em relação ao tema. Como 
sugestão vários conselheiros manifestaram da importância de quando a Câmara Técnica 
for analisar os projetos chamar representantes dos Colegiados para ajudar a retirar as 
dúvidas ou também que membros da Câmara Técnica vão até os territórios e discutam os 
pontos  dos projetos que necessitam de ajustes. Outra sugestão aprovada é que o MDA, 
SEAB, EMATER, SEBRAE, e outras organizações elaborem e ministrem cursos de 
capacitação para elaboração de projetos para os técnicos dos territórios. 
4 – Proposta da Aquisição pelo Incra do Imóvel – O superintendente  regional do Incra 
Sr. Nilton Bezena Guedes , ex conselheiro do CEDRAF , apresentou as ações do Incra no 
Paraná e em seguida fez um relato detalhando sobre as negociações para obtenção do 
Imóvel Rural denominando Fazenda PAU D'ALHO com área dr 824,4266 hectares , 
localizado nos municípios de Jundiaí do Sul e Ribeirão do Pinhal , de propriedade da 
Agropecuária Taguá Ltda. Após as explicações sobre os valores e a forma a serem pagos 
(ata de audiência pública em anexo), falaram o Proprietário da Agropecuária Taguá , 
representantes da Prefeitura de Jundiaí do Sul  e dos Acampados do Imóvel, após as 
solicitações de esclarecimentos dos Conselheiros, a proposta de aquisição pelo Incra do 
Imóvel citado foi aprovado por unanimidade. 
6 – Apresentação dos Resultados da Reunião do Coletivo das mulheres e Criação 
da Câmara Setorial das Mulheres da Agricultura Familiar – A Sr. Vera Lúcia Cechim 
Dapont que representou a FETRAF .SUL  na reunião do dia 09 de maio apresentou as 
deliberações da reunião (memoria em anexo) , destacamos a proposta de criação da 
Câmara  Setorial das Mulheres , agricultoras do CEDRAF com a finalidade de dar mais 
legitimidade a representante das mulheres no CEDRAF ; ser um espaço de debate para a 
organização e formação das mulheres , e encaminhar os demandas das mulheres 
agricultoras para a formação de políticas públicas . Decidiram que a Câmara Setorial será 
composta por uma representante titular e uma suplente, das entidades que irão compor a 
Câmara e que o indicações da representante titular e suplente no CEDRAF será feita na 
reunião do dia 27 de Junho de 2011 . A proposta de criação da Câmara Setorial das 
mulheres foi aprovada por unanimidade dos conselheiros .  
7 – Apresentação do “CORIPA'' – Consórcio Intermunicipais para conservação do 
Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência , inicialmente a apresentação ficou a 
cargo de Cláudio Palozi – Prefeito de São Jorge do Patrocínio e Conselheiro do CEDRAF 
representando a AMP , falou da importância deste Consórcio com a participação das 
Prefeituras da região e outros órgãos . Em seguida o Erick Caldas Xavier Secretario 
Executivo do Consórcio fez uma apresentação das atividades do CORIPA (apresentação 
está em anexo). 



8 – Debate sobre os Programas PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar) – Inicialmente a Sra. Valéria Nitsche 
Conselheira do CEDRAF e representante da SETP fez uma apresentação do PAA que 
está a cargo da SETP (Apresentação em anexo). A seguir a Sra. Márcia Cristina 
Stolarski, da Coordenação de Alimentação e Nutrição da SEED apresentou o Programa 
Estadual de Alimentação Escolar e Agricultura Familiar ( em anexo). José leitão do MDA 
também apresentou alguns dados do Programa PAA e sobre os formulários 
encaminhados aos 399 municípios, dos quais 168 responderam e destes 53% afirmaram 
que estão executando o PAA. ( Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar). Muitas Prefeituras ainda não perceberam da importância destes programas 
para o desenvolvimento dos seus municípios, elevando a renda dos agricultores familiares 
e aumentando a circulação do dinheiro no município. Após algumas solicitações de 
esclarecimentos e comentários sobre a importância dos programas, foi discutido a 
reativação grupo de trabalho do PAA e PNAE criado pelo CEDRAF na reunião número 34° 
do dia 09/12/2009, após a discussão foi aprovado pelo CEDRAF. Com a participação 
inicial das seguintes entidades e órgãos governamentais: UNICAFES, FETAEP, FETRAF-
SUL, QUILOMBOLAS, DESER , SEAB, SETP, SEED, MDA, CONAB, EMATER e 
Ministério Público (CAOPJDC). Foi marcada a primeira reunião para a tarde deste mesmo 
dia. 
9- Assuntos Gerais – A presidente do Consea (Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar) Ângela , passou alguns informes sobre as Conferências Municipais, Estadual e 
Nacional de Segurança Alimentar , fez o convite para todos participarem na mobilização 
das conferências para que haja representação de todos os setores da sociedade . Os 
municípios tem até o dia 10/06 para convocarem as conferencias e a realização deve ser 
até o dia 13 de Julho. A Conferência Estadual será realizada nos dias 17 e 18 de 
setembro de 2011 . Marcos Branbilla (FETAEP) informou sobre a reunião do Coletivo da 
Juventude , que agora é Câmara Setorial da Juventude , e sobre a forma consensual que 
foi a indicação do nome dele para o Conselheiro Titular e de Cátia Aparecida Grass 
(FETRAF-SUL) como Suplente. Informou da proposta de trazer todos os segmentos da 
agricultura famíliar para participarem da Câmara ; como mulheres, quilombolas indígenas 
, as comunidades tradicionais, e solicitou que os Colegiados Territoriais inseriam a 
Juventude Rural nos conselhos gestores.Pastor Fuchs falou da 10ª jornada de 
Agroecologia que será realizada em Londrina em junho. Dandara Ribeiro falou em nome 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais 
(CAOPJDC) do Ministério Público do Estado do Paraná da intenção de participar do 
CEDRAF como observadora. A representante do SERC- Secretaria do Estado de 
Relações com a Comunidade informou que a questão dos indígenas está agora sob a 
responsabilidade da SERC e que os indígenas formaram uma Federação e que irão 
indicar os nomes para comporem o CEDRAF , pois desde dezembro de 2009 foi aprovado 
pelo Conselho , mas nunca participaram. Eu Carlos R. Bittencourt redigi a ATA que será 
assinado por mim e pelo Presidente do CEDRAF, após a aprovação pelo conselho. 
 
 
 
 
 
      ________________________________   ________________________________ 

             Norberto Anacleto Ortigara                                       Carlos Roberto Bittencourt 

            Presidente do CEDRAF          Secretário Executivo do CEDRAF 
 
                  


