
ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA  REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA AOS VINTE E 
OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO 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 da Ata n° 42 da Reunião do dia 10/05. 
 9:15-   4        Criação da Câmara Técnica de Meliponicultura (Abelha sem Ferrão)  
 9:35-   5        Apresentação do Projeto de Qualificação de Agentes de Ater (ATAEPAR) 
10:10-  6        Programa Territórios de Identidade (Reni-MDA)               
10:30-  7        Apresentação do Manual Operacional do Pronat / Proinf  2011   MDA/SDT). 
10:50-  8       Apresentação do Projeto de Fruticultura do Norte Pioneiro   
11:00-   9.1       Parecer da Câmara Técnica do Pronat dos Projetos do Norte Pioneiro e    
Sudoeste. 
            9.2      Discussão e Deliberação sobre os projetos citados acima. 
11:20-  10.1       Informes- Credenciamento de Ater 
            10.2    Lançamento Plano Safra 2011/2012 –   
11:30-  11       Assuntos Gerais. 
12:15-  12       Encerramento. 
 
 
Aos vinte e oito dia do mês de junho de dois mil e onze, realizou-se a Quadragésima 
terceira reunião do CEDRAF, nas dependências do EMATER – Paraná (Rua da Bandeira, 
500 – sala de reunião do 1° andar ) Estiveram presentes 30 conselheiros titulares e 
suplentes representando os titulares, mais 40 convidados. Conselheiros presentes: 
Norberto Anacleto Ortigara Presidente do CEDRAF/ SEAB, Celso Natel Meister SFA/PR, 
Gilson N. Farias SICREDI, Jair Dobner FEPAR, Paulo Brizola CCA, Antonio S. Alves 
REDE COLEGIADOS, Tobias F. Prando SEPL, Werner Fuchs REDE ECOVIDA, Cláudio 
Palozi AMP, Gil Maria Miranda IAPAR, Amadeu Antônio Bonato DESER-PR, Mario José 
de Souza SETI, Sérgio Luis Machado da Silva EMATER, Flávio Marcos da Silva 
CRESOL, Marco Antônio Geffer ARCAFAR-SUL, Luiz Marcelo Padilha SEBRAE, 
Neveraldo da Silva Oliboni FETRAF-SUL, Nilson Hanke Camargo FAEP,  Ana Maria S. 
Cruz QUILOMBOLAS, Cylmara Munhoz SEED, Marcos Jr. Brambilla REP. JUVENTUDE, 
João Carlos Castilho FETAEP, Margit Haure SEMA ( IAP), Valeria Nitsche SETP, Antônio 
Maciel EMBRAPA, Edmir M. Ferreira FED/PESC, Reni Antônio Denardi MDA/DFDA-PR, 
Adyr Fioreze UNICAFES-PR, Valmor Luiz Bordin CONAB, Vera Lucia C. Dapont 
representantes das MULHERES, INCRA enviou Eduardo Forville como representante  na 
ausência do Conselheiro Titular e Suplente e o CEAGRO justificou ausência. Compôs a 
mesa o Presidente do CEDRAF Norberto Ortigara, a Chefe de Gabinete da Seab Vera da 
Rocha Zardo e o Secretario Executivo do Cedraf Carlos Roberto Bittencourt, juntamente 
com os conselheiros presentes. O Presidente do CEDRAF  fez uso da palavra, dando 
boas vindas aos Conselheiros e convidados, abrindo a 43° Reunião do CEDRAF, 
perguntou se havia alguma proposta de alteração ou sugestão do pauta, não ocorrendo 
manifestações dos presentes. 
 
3.Aprovação da Pauta e da Ata n° 42 da Reunião do dia 10/05. A ata da 42° reunião do 
Cedraf  foi aprovada por unanimidade.  
 
4.Criação da Câmara Técnica de Meliponicultura (Abelha sem Ferrão).  O Médico 
Veterinário Roberto Andrade da SEAB/DERAL apresentou a proposta de criação pelo 
CEDRAF, da Câmara Técnica de Meliponicultura, inicialmente fez um relato da situação 



do setor no Brasil e no Paraná e  importância  de ter um espaço para discutir as questões 
técnicas da cultura e de como  ampliar a produção e as exportações deste tipo de mel. 
Após várias manifestações dos Conselheiros e com sugestões de produzir em áreas 
urbanas e periurbanas, foi sugerido também a produção em áreas de APP(Áreas de 
Preservação Permanente). O Secretário e Presidente do Cedraf Norberto Ortigara elogiou 
a iniciativa dos produtores e técnicos presentes em trabalhar em prol de desenvolvimento 
do setor. Os Conselheiros aprovaram a criação da Câmara Técnica com uma abstenção. 
Após a aprovação, um dos quinze representantes do setor que estavam presentes, 
agradeceu os Conselheiros e destacou que esta iniciativa é inédita no Brasil e que a 
SEAB e o Paraná estão mandando uma mensagem aos produtores de mel do Brasil, com 
a criação desta  Câmara Técnica de Meliponicultura (apresentação em anexo). 
5.Apresentação do Projeto de Qualificação de Agentes de Ater.  As apresentações 
foram feitas por Vilmar e  Edith da ATAEPAR ( Associação dos Técnicos Agrícolas do 
Estado do Paraná ) . A proposta está fundamentada em um tripé interligado  com o 
Programa de TV , Portal e Capacitação. As metodologias participativas visam qualificar os 
agentes de Ater das Secretarias Municipais de Agricultura dos seguintes Territórios: 
Centro Sul, Norte Pioneiro , Paraná Centro, Vale do Ribeira e Cantuquiriguaçu em 
processos pedagógicos  com ênfase na pedagogia audiovisual, e iniciar um processo de 
qualificação em inovações tecnológicas. Após a apresentação o Presidente do Cedraf 
parabenizou a ATAEPAR pelo desenvolvimento do  trabalho.(parte da apresentação em 
anexo)  
6.Programa Territórios de Identidade. O delegado do MDA no Paraná Reni Denardi 
apresentou o programa do Pronat/Proinf (Territórios de Identidade), e apresentou a 
estrutura do MDA/SDT.  A SDT foi criada em 2003 para uma melhor abordagem do 
desenvolvimento territorial, transformando o PRONAF INFRAESTRUTURA em  PRONAT 
(Programa Nacional de Desenvolvimento Territorial)  os projetos deixaram de ser 
municipais e passaram a ser intermunicipais valorizando as iniciativas territoriais, no Brasil 
são 164 territórios, representando 2500 municípios, no Paraná são sete territórios 
representando 136 municípios; Caminhos do Tibagi 8 municípios, Cantuquiriguaçu 20, 
Centro Sul 12, Norte Pioneiro 29, Paraná Centro 18, Sudoeste 42 e Vale do Ribeira com 7 
municípios. (apresentação em anexo)    
O Conselheiro  Cláudio Palozi  representando a AMP e Prefeito de São Jorge do 
Patrocínio colocou que muitos Prefeitos estão de certo ponto frustrados, pois no próximo 
ano muitos encerram  seus mandatos e esperavam pelo reconhecimento de mais 
Territórios de Identidade no Paraná, ainda  em 2011 e 2012.  
Na região Noroeste, polarizada por Umuarama, há o CONSAD Entre Rios, Consórcio de  
Segurança Alimentar do MDS com 32 municípios, havia uma iniciativa de criar, também 
neste mesmo espaço,  um território identidade, mas que posteriormente  ficaram 
paralisadas. O Secretario Executivo informou que o CEDRAF aprovou três territórios na 
seguinte ordem: Vale do Iguaçu em 2011, Oeste e Vale do Ivaí em 2012/2013, que seriam 
reconhecidos pela SDT como Territórios de Identidade,  também solicitou ao MDA/SDT 
que fossem reconhecidos em 2011 os outros dois  territórios mesmo não entrando no 
rateio dos recursos do Pronat. Até o momento não tivemos  reposta do MDA/SDT desta 
solicitação. 
Reni comentou da importância do Estado do Paraná também trabalhar na lógica territorial,  
citou que alguns Estados como Bahia e Ceará já estão divididos  em territórios e as 
Secretarias de Estado trabalham na forma territorial, mesmo nos territórios não apoiados 
pela SDT. (apresentação em anexo) 
7.Apresentação do Manual Operacional do Pronat / Proinf – 2011  MDA/SDT). Abner 
consultor do MDA/SDT fez uma explanação sobre o novo manual do PROINF/2011 
(apresentação em anexo) 
 



 

8.Apresentação do Projeto de Fruticultura do Norte Pioneiro. Representantes do 
Colegiado Territorial do Norte Pioneiro  apresentaram o projeto de fruticultura que será 
apreciado pelo CEDRAF a seguir, com recursos provenientes do PRONAT/PROINF. O 
projeto visa  o desenvolvimento da agricultura familiar, através da fruticultura,  nos 
municípios do território, A região possui vários fruticultores e também há  uma Associação 
de Produtores que trabalha na organização dos agricultores e comercialização das frutas. 
Foi fundada em 15 de dezembro de 1995, no município de  Carlópolis, com  338 famílias 
de agricultores associados abrangendo 16 municípios, os principais  produtos atualmente  
comercializados pela Associação são: carambola, maracujá azedo e doce, abacate, quino 
goiaba, caqui, pimenta e tomate. 
Após a apresentação do Colegiado Territorial do Norte Pioneiro e da Associação dos 
Produtores de Carlópolis, foram feitas algumas considerações pelos  conselheiros, como 
por exemplo trabalhar também com frutas nativas e buscar agregar valor com produtos 
derivados das frutas. 
 9. Parecer da Câmara Técnica do Pronat dos Projetos do Norte Pioneiro e 
Sudoeste. Abner consultor do MDA/SDT apresentou em nome da Câmara Técnica do 
Pronat os pareceres dos dois projetos   analisados  no dia 20 de junho, o Projeto de 
Fruticultura do Norte Pioneiro, depois das correções solicitados anteriormente, teve o 
parecer de recomendar ao CEDRAF a sua  aprovação,  condicionado a um 
comprometimento formal do Instituto EMATER no acompanhamento da execução e  na 
gestão do empreendimento após a estrutura física estar pronta, também  com  assistência 
técnica aos fruticultores. Foi colocado em votação e aprovado o parecer da Câmara 
Técnica do Pronat  em relação ao  projeto de fruticultura do Norte Pioneiro com os 
condicionantes indicados pela Câmara. Em relação ao Projeto do Sudoeste,  Centro de 
Cultura Camponesa, a Câmara Técnica do PRONAT recomenda a devolução ao 
Colegiado Territorial para novas  complementações  necessárias, salientando sobre a 
gestão do empreendimento, definindo  quem vai arcar com as despesas de custeio e 
manutenção do Centro Cultural, os Conselheiros do CEDRAF aprovaram o parecer da 
Câmara Técnica. 
10.Informes- Credenciamento de Ater. O Secretário Executivo do CEDRAF informou 
que a Câmara Técnica do CEDRAF de Ater, analisou três solicitações de credenciamento, 
e que depois das correções solicitadas e atendidas foram credenciadas duas empresas, a 
Planapec – Planejamento Agropecuário Ltda., com sede em Jataizinho, e a Biolabore 
Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná com sede em Marechal 
Cândido Rondon. Para a Planajam, com sede em Jandaia do Sul, foram solicitadas 
correções e que até o momento ainda não foram concretizadas, hoje são 20 entidades 
credenciadas no Paraná para Ater.  
11. Assuntos Gerais  Reni Denardi, Delegado do MDA, convidou a todos para o 
Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, que pela primeira vez será fora de 
Brasília, no dia 12 de julho em Francisco Beltrão, com a presença da Presidente Dilma  e 
vários Ministros, informou também sobre a vitória nas eleições da FAO do brasileiro José 
Graziano se elegendo Presidente da FAO. 
Miriam do EMATER informou sobre as Conferências Municipais de Segurança Alimentar e 
da Conferência Estadual que será realizada nos dias 23 e 24 de Setembro,  serão 
discutidos temas como o PAA e PNAE, Bolsa Família entre outros. Solicitou a mobilização 
das entidades que compõe o CEDRAF para participarem destas conferências. 
O Secretário Executivo do CEDRAF informou  que houve apenas uma indicação da 
sociedade civil e uma do setor governamental para representar o CEDRAF no Grupo  
Gestor do PAA da SETP (Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social), ficando 
como titular o Conselheiro do CEDRAF e representante da FETAEP o Sr. José Carlos 
Castilho e como suplente Lúcia Wisniewski do Instituto EMATER. 



Sandra Lins representante da SEAB no Grupo de Trabalho de Acompanhamento dos 
Programas de Aquisições Institucionais informou sobre as atividades do grupo. Na 
primeira reunião estiveram presentes representantes da SEAB, CONAB, MDA, SEED, 
EMATER, FETAEP, FETRAF-SUL,  QUILOMBOLAS e o Ministério Público. No entanto na 
segunda reunião estiveram ausentes a FETRAF e os QUILOMBOLAS. Discutiu-se os 
editais do PNAE, destacando-se como avanço a elaboração da lista de preços de novos 
produtos pela CONAB o que possibilitou a ampliação da lista das aquisições pela SEED. 
Acatando uma sugestão do  grupo o Secretário da Agricultura e do Abastecimento 
encaminhou ao Secretário da Educação e Vice Governador  Flávio Arns o ofício  
GS/746/2011, solicitando que as reformas das cozinhas das escolas estaduais fossem 
priorizadas na negociação com o Banco Mundial,o que foi respondido positivamente  
através do Ofício n° 1145/2011-GS/SEED. O grupo entendeu a importância da sua 
formalização pela SEAB e CEDRAF. 
Neveraldo, Conselheiro do CEDRAF, representando a FETRAF-SUL solicitou  atenção 
especial em relação ao Suasa/Sisbi para favorecer as agroindústrias familiares na 
comercialização de seus produtos, O  Secretário da Agricultura Norberto Ortigara  
informou as ações que a SEAB está fazendo junto ao MAPA para a rápida implantação do 
Suasa no Estado. 
O Conselheiro Marcos Brambilla representando a Juventude Rural, falou da reunião da 
Câmara Setorial da Juventude que ocorreu no dia 27/06, destacando  a importância do 
acesso da juventude rural  ao crédito fundiário que será focado, este público, em 
encontros específicos, informou também que os movimentos que participam da Câmara 
Setorial irão participar das Conferências da Juventude pautando as questões da 
agricultura familiar. Informou ainda que os movimentos da juventude querem  uma maior 
participação nos Colegiados Territoriais para contribuir  na discussão dos projetos do 
PRONAT. 
Vera Dapont  passou os informes sobre a reunião da Câmara Setorial das Mulheres, que 
também se reuniu no dia 27 de junho, salientou  que das 15 entidades indicadas pelo 
CEDRAF, apenas oito participaram da reunião e assim solicita o esforço das entidades 
para que todas compareçam na próxima reunião da Câmara que será no  dia 15 de 
agosto de 2011 no Hotel Centro Europeu. As representantes das mulheres escolhidas 
como Conselheiras do CEDRAF, foram Vera Lúcia Dapont como titular e Manuela Franco 
Pereira como suplente, representando na Câmara Setorial das Mulheres respectivamente 
a FETRAF-SUL e o CEAGRO. Eu Carlos R. Bittencourt redigi a ATA que será assinado 
por mim e pelo Presidente do CEDRAF, após a aprovação pelo Conselho. 
 
 

 

 

 
      ________________________________   ________________________________ 

               Carlos Roberto Bittencourt                                      Norberto Anacleto Ortigara 

            Secretário Executivo do CEDRAF                                  Presidente do CEDRAF 
 


