
 ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA AOS 
DEZESSEIS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE 
 
 
                        Pauta: 
 
8:30-   1        Credenciamento. 
8:45-   2        Abertura- Presidente do CEDRAF e Secretario da Agricultura Norberto Ortigara. 
9:00-   3.1     Aprovação da Ata n° 43 da Reunião do dia 28/06 . 
           3.2      Aprovação da Pauta. 
9:15- 4    Apresentação SEAB /DEFIS /DFI sobre a Fiscalização da Qualidade dos                 
Fertilizantes no Paraná (PAUTA FETAEP) . 
10:00- 5      Apresentação SEAB /DEFIS /SIP sobre a situação da implantação do SISBI no 
Paraná (Sistema Brasileiro do Inspeção ) (PAUTA FETRAF-SUL) . 
10:45-6.1  Apresentação do Projeto PRONAT / PROINF – Adequação , ampliação e aquisição 
de equipamentos mobiliários para a Casa Familiar de Sapopema (HELIO -CFR SAPOPEMA) . 
          6.2        Parecer da Câmara Técnica do PRONAT sobre o projeto da CFR de Sapopema 
( Patricia MDA/SDT). 
11:15- 7.0      Assuntos Gerais. 

 

                                      
Aos dezesseis dia do mês de agosto de dois mil e onze, realizou-se a Quadragésima quarta 
reunião do CEDRAF, nas dependências do EMATER – Paraná (Rua da Bandeira, 500 – sala 
de reunião do 1° andar ) Estiveram presentes 29 conselheiros titulares e suplentes 
representando os titulares, mais 20 convidados. Conselheiros presentes: Norberto Anacleto 
Ortigara Presidente do CEDRAF/ SEAB ,  Flávio Marcos da Silva CRESOL , Paulo Cezar 
Rodrigues Brizola CCA , Antônio Maciel Botelho Machado EMBRAPA , Mario José de Souza 
SETI , Ailton Santos da Silva SFA/PR , Rogério Rodrigues INCRA , Tobias de Freitas Prando 
SEPL , Cyl Mara Munhoz SEED , Luiz Marcelo Padilha SEBRAE-PR , Werner Fuchs REDE 
ECOVIDA , Gilson Nogueira Farias SICREDI , Antônio Souza Alves TERRITORIOS , Claudia 
Sonda SEMA (IAP) , Gil Maria Miranda IAPAR , Vera Lúcia Cecchin Dapont REP. MULHERES 
, Neveraldo da Silva Oliboni FETRAF-SUL, Sérgio Luis Machado da Silva EMATER-PR , 
Leonardo Pereira Xavier CEAGRO , Luiz Possamai UNICAFES , Nilson Hanke Camargo 
FAEP , Robson Mafioletti OCEPAR , Valéria Nitsche SETP , Maria da Aparecida Geffer 
ARCAFAR-SUL , Marcos Júnior Brambilla REP. JUVENTUDE , José Carlos Castilho FETAEP 
, Rosana de Melo Corrêa CONAB , Ana Maria Santos da Cruz QUILOMBOLAS, Reni Antônio 
Denardi MDA/DFDA-PR, A FEPAR enviou o Sr. Juarez S da Costa como representante sem 
direito a voto. A  AMP justificou a ausência. Compôs a mesa o Presidente do CEDRAF 
Norberto Ortigara, a Chefe de Gabinete da SEAB Vera da Rocha Zardo e o Secretário 
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 44° Reunião do CEDRAF. 
3.1 Aprovação da Ata n° 43 da Reunião do dia 28/06 . A ata da 43° reunião do Cedraf  foi 
aprovada por unanimidade . 
3.2 Aprovação da Pauta. Foi sugerido pelo Secretário a inversão dos itens 4 e 5 da pauta, o 
que foi aceito.   
5. Apresentação SEAB /DEFIS /SIP sobre a situação da implantação do SISBI no Paraná 
(Sistema Brasileiro do Inspeção ).  O Secretário da Agricultura e do Abastecimento Norberto    
Anacleto Ortigara, comentou que no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar em 
Francisco Beltrão, a Presidente Dilma Rousseff, determinou que o MAPA ( Ministério da 
Agricultura e Pecuária ) resolvesse as pendências em relação a equivalência dos órgãos de 
inspeção. Informou também que realizou uma reunião com DEFIS/SIP para buscar a 
viabilização o mais rápido possível na implantação do SISBI no Paraná. A Agroindústria 
Familiar tem características diferentes das grandes indústrias , tanto na produção como na 



comercialização. Com a equivalência do SIF-SIP, SIMs ou Serviços de Inspeção por 
Consórcio de Municípios, terão agilidade maior na fiscalização e consequentemente na 
comercialização dos produtos entre Municípios e Estados. Horário Slongo, Chefe da divisão 
do SIP ( Sistema de Inspeção do Paraná ) apresentou o SUASA (Sistema Unificado de 
Atenção a Sanidade Agropecuária ) e SISBI ( Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal ), que faz parte do SUASA. Informou também que o SIP fará reuniões de 
trabalho nas 21 regionais da SEAB, com participação de Prefeitos, Secretários Municipais de 
Agricultura, Médicos Veterinários responsáveis pelos SIMs, com finalidade de instruir os 
participantes do passo a passo para pleitear a adesão ao SISBI. 
O Conselheiro Neveraldo solicitou que nas reuniões regionais do SIP também sejam 
convidadas as entidades representativas dos agricultores. O Secretário Norberto Ortigara 
acatou a sugestão e determinou ao DEFIS/SIP para que convidem essas entidades. 
O Conselheiro Luiz  Possamai, falou da importância dos Municípios se organizarem em 
Consórcios para buscar a adesão ao SISBI, com o exemplo do Consórcio de Santa Catarina e 
colocou a UNICAFES como parceira nesta discussão. ( apresentação em anexo ) 
As 10:00 horas o Secretário e Presidente do CEDRAF ausentou-se e passou a representação 
da SEAB e a Presidência do CEDRAF para a Chefe de Gabinete Vera da Rocha Zardo.  
4 Apresentação SEAB /DEFIS /DFI sobre a Fiscalização da Qualidade dos                 
Fertilizantes no Paraná. O Engenheiro Agrônomo Eduardo Scucato, responsável pela 
fiscalização do comércio de fertilizantes, apresentou o balanço dos 20 anos de fiscalização de 
fertilizantes e afins pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, destacando 
que é pioneira e única unidade da federação que fiscaliza esses insumos. Scucato 
demonstrou que quase 30% dos fertilizantes colocados a venda no Paraná nos últimos cinco 
anos apresentaram algum tipo de fraude em sua formulação, e a média dos últimos 20 anos 
chega a 18,4%, deixando os Conselheiros apreensivos com estes números, prejudicando 
substancialmente os agricultores, com reduções na produtividade e renda. ( apresentação 
em anexo ) 
O Conselheiro José Castilho da FETAEP, informou que solicitou que este assunto fosse 
pautado no CEDRAF, depois da apresentação no DEFIS na FETAEP, para que todos 
tivessem conhecimento e discutir no Conselho a melhor forma de combater as fraudes.  
O Conselheiro Reni Denardi do MDA encaminha a sugestão para que o CEDRAF solicite a 
SEAB uma proposta de Projeto de Lei a ser encaminhado a Assembléia Legislativa com mais 
rigor no tocante a qualidade dos fertilizantes, e aumentar a fiscalização  do comércio de 
fertilizantes e também uma proposta de Legislação Federal mais apropriada  para fiscalização 
da indústria dos fertilizantes. Vários Conselheiros se pronunciaram sobre a gravidades do 
relato apresentado pelo Engenheiro Agrônomo do DEFIS e solicitaram várias informações. 
Foi aprovado pelo CEDRAF, a solicitação para que a SEAB marque uma reunião ainda no 
mês de Agosto, com as Entidades do Conselho e outras para discutir com maior profundidade 
a situação da qualidade do produto, propor mudanças na Legislação Federal e Estadual 
relacionadas aos fertilizantes, propor medidas mais firmes no combate as fraudes e como as 
entidades representativas dos agricultores podem ajudar nestas ações. 
6.1 Apresentação do Projeto PRONAT / PROINF – Adequação , ampliação e aquisição de 
equipamentos mobiliários para a Casa Familiar de Sapopema. A apresentação foi feita por 
HELIO -CFR SAPOPEMA.  A Casa Familiar Rural de Sapopema é uma Instituição educativa 
fundada em 1994, abrangendo 7 municípios da região, com total de 29 comunidades 
camponesas , regida por uma Associação de Produtores e  faz parte do Território Integração 
do Norte Piorneiro. Anteriormente era um Centro de Formação de Agricultores e foi sendo 
ampliada conforme a necessidade. O foco do curso é o de Técnico em Agropecuária, com 
ênfase  em agroecologia, possem 3 turmas e 60 educandos, ressaltou que não atendem mais 
alunos por ausência de espaço físico. Os principais resultados alcançados foram a 
profissionalização do jovem camponês, organização social e formação de lideranças.  
A proposta do projeto está fundamentada em adequação, ampliação e aquisição de 
equipamentos e mobiliários para a  Casa Familiar Rural. O orçamento tem total de custos de 
R$ 293.998,75, sendo R$ 285.178,78 do MDA/SDT e R$8.819,97 de contra partida da 



Prefeitura de Sapopema. O Projeto visa melhorar a qualidade de ensino, aprendizagem dos 
jovens, melhorar o suporte pedagógico para os professores e profissionais da área técnica, 
possibilitar pesquisas através dos laboratórios de informática e ciências, e ampliar as vagas 
para outros municípios do território. 
6.2 Parecer da Câmara Técnica do Pronat sobre o projeto da CFR de Sapopema Patricia 
Consultora do MDA/SDT apresentou o parecer da Câmara Técnica, que foi favorável a 
aprovação, com algumas observações quanto a uma melhor descrição dos pontos a serem 
adequados e ampliados, e que o projeto atendesse os requisitos do Manual do 
PRONAT/PROINF 2011. As solicitações foram atendidas, portanto o parecer da Câmara  
Técnica é pela aprovação do CEDRAF, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
A Conselheira Cláudia Sonda da SEMA/IAP e o Conselheiro Werner Fuchs da REDE 
ECOVIDA, se colocaram a disposição da CFR de Sapopema para discutir um projeto 
adequado em relação a racionalização do uso da água. 
7.0 Assuntos Gerais 
7.1 Grupo PAA e PNAE. Jefferson  e Sandra Lins representantes da SEAB/DEAGRO no 
Grupo de Trabalho de Acompanhamento dos Programas de Aquisições Institucionais , 
passaram alguns informes sobre a procedência da certificação de OCS ( Organização de 
Controle Social ) para compras institucionais, abordada na  última reunião do Grupo de 
Acompanhamento dos Programas Institucionais. Informaram também que ainda está em 
debate as compras das chamadas públicas acima de R$ 100.000,00 e que agricultores 
familiares que façam parte de uma organização de controle social – OCS cadastrada no 
MAPA, estão legalmente habilitados a comercializar seus produtos, como orgânicos, em 
venda direta, para o PAA e PNAE. 
Informaram que de acordo com a discussão na câmara temática de agricultura orgânica do 
MAPA, as chamadas para compras de merenda escolar não podem exigir certificação de 
orgânicos das organizações, pois a certificação é de cada agricultor individual e não das 
organizações. Comentaram também sobre a chamada da SEED para a compra de produtos 
para a Merenda Escolar, com previsão da data para o final de agosto, com prazo de 40 dias e 
que a lista será maior que a anterior, como também o volume a ser adquirido. Possivelmente 
a capacitação se dará por vídeo-conferência. ( apresentação em anexo ) 

7.2 CONSEA Sandra Lins, informou que em reunião com a presidente do CONSEA-
PR(Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ), Angela Martins sugeriu 
que reforçasse informações sobre a Organização das Conferências de Segurança 
Alimentar e Nutricional. ( em anexo ) 
Werner Fuchs, Conselheiro do CEDRAF e do CONSEA solicitou o engajamento das 
entidades que compõem o CEDRAF nas conferências Municipais, Regionais e 
Estadual, e que as Comunidades Tradicionais, Quilombolas e Indígenas participem, 
pois possuem cotas nas Regionais e na Estadual. A Conferência Nacional será de 08 a 
10 de Novembro em Salvador-BA, com tema Alimentação Saudável : Direito de Todos , 
com o foco de oficializar o Sistema Nacional. 

7.3 Representação Indígena no CEDRAF. A SERC (Secretaria de Relações com a 
Comunidade ) responsável pelos assuntos Indígenas, encaminhou ao CEDRAF a indicação 
do Cacique Eloy Jacintho para representar a Comunidade Indígena no Conselho. O 
Secretário Executivo do CEDRAF solicitou que seja enviado ao Conselho a ATA da reunião 
que escolheu os representantes, e solicita também a indicação de um Conselheiro Suplente, 
a ATA deverá ser assinada pelos Caciques presentes na reunião. 

7.4 Conferência da Juventude. Marcos Júnior Brambilla Representante da 
Juventude, informou o pedido de encaminhamento da Câmara Setorial da Juventude , 
com relação ao Crédito do PRONAF Jovem. O Coletivo da Juventude aponta a 
necessidade de encaminhar um documento ao MDA/SAF para que o Governo Federal 
aloque recursos do Orçamento Geral da União para operar a linha de créditos junto 
aos Jovens, foi aprovado pelos Conselheiros do CEDRAF. 
Daniela Secretária da Juventude da FETRAF SUL, informou que a Conferência 
Nacional da Juventude será realizada de 09 a 12 de Dezembro em Brasília-Distrito 



Federal , terá como tema Juventude, Desenvolvimento e Efetivação de Direitos, e que 
o objetivo da Conferência é construir e fortalecer uma Política Pública Nacional de 
Juventude. Informou também que a Conferência Estadual vai ser de 13 a 16 de 
Outubro em Maringá-Paraná. 
José Leitão do MDA informou que a Conferência Estadual irá ocorrer com a 
participação de Delegados eleitos nas Conferências Municipais, Regionais e 
Territoriais. Salientou também que no Paraná ainda não estava aprovado o Regimento, 
assim devem inserir um capítulo no Regimento Estadual, estabelecendo Cotas e 
formas de se realizar de Conferência Estadual.   
Estabeleceram também que dentro do Regimento Estadual, os territórios podem tirar 
até 136 delegados e que em cada território terá uma quantidade de delegados 
conforme a população. 
Sugeriu que as Entidades dentro de cada território procurem os Colegiados, o 
Articulador do MDA, para colaborar no processo de informação da Juventude em cada 
Município, envolver outras Organizações e apoiar a Comissão Organizadora. 
7.5 Informes Câmara das Mulheres. Vera Lúcia da Câmara Setorial das Mulheres, 
informou que a Câmara Setorial das Mulheres reuniu-se no dia anterior e um dos 
temas abordados foi As Conferências Públicas para Mulheres, na qual Teresinha 
Ramos Coordenadora da Secretaria de Mulheres do Paraná esteve presente. Falou 
também que as Conferências Políticas para Mulheres está em um estágio não tão 
avançado, e sugeriu que no momento que as Entidades receberem o convite enviem 
suas representantes para as Conferências Regionais, para terem representantes 
mulheres da Agricultura Familiar, com finalidade de debater temas pertinentes no que 
diz respeito a temática mulher , e também solicitou que as entidades enviem 
representantes nas reuniões da Câmara Setorial das mulheres , que se reúnem um dia 
antes da reunião do CEDRAF. 
7.6 Plano Territorial do Sudoeste. O Conselheiro Neveraldo informou que o Território 
Sudoeste elaborou o Plano de Desenvolvimento Territorial e convida a todos para a 
apresentação do plano no dia 30 de Setembro na Unioeste de Francisco Beltrão , 
esperam reunir em torno de 500 lideranças. 
7.7 Rede de Colegiados Territoriais . O Conselheiro Antônio Souza Alves convida a 
todos em nome do Colegiado Territorial do Centro Sul para o Encontro Territorial de 
Economia Solidária do Território no dia 30 de Agosto no município de Rebouças a partir 
das 08:30 horas . Também solicita que o CEDRAF acompanhe as ações desenvolvidas 
pelos Colegiados Territoriais . 
7.8 Objetivos do Milênio. O Conselheiro Reni Denardi sugere convidar a Cidinha do 
''Movimento nós Podemos Paraná '' para fazer uma apresentação do programa da 
ONU -''Objetivos do Milênio'' , apreciado pelo Conselho , foi aprovada a sugestão de 
pauta para a próxima reunião no CEDRAF. 
7.9 Secretaria Executiva do CEDRAF. O Secretário Executivo Bittencourt informou 
que o convênio do MDA/Fundação Terra , que auxilia nas despesas com locomoção , 
hospedagem e alimentação, esta em fase de prestação de contas , portanto até a 
renovação não há recursos financeiros para as despesas acima citadas, para os 
Conselheiros e Representantes das Câmaras Setoriais e Técnicas do CEDRAF. 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 



 
                  


