
 
 ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA AOS DEZOITO 
DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE 
 
 

Pauta: 
 
8:30-   1          Abertura- Presidente do CEDRAF e Secretario da Agricultura Norberto Anacleto          
Ortigara. 
8:50-    2         Aprovação da Pauta  
8:55     3         Aprovação da Ata n° 44 da Reunião do dia 16/08/2011 .  
9:00-    4         Turismo Rural (Clarice Bastarz). 
10:00-  5         Parecer Câmara Técnica do PRONAT e posição do CEDRAF . 
10:10-  6         Objetivos do Milênio (Cidinha - FIEP).         
11:00-  7         Plano Estadual de Alimentação e Nutricional Escolar e demandas de produtos 
da agricultura familiar (SEED). 
11:50-  8         Controle Social do PAA e PNAE (Valmor -CONAB). 
12:10-  9         Assuntos Gerais . 

12:45- 10        Encerramento. 
1. Aos dezoito dia do mês de outubro de dois mil e onze, realizou-se a Quadragésima 

quinta reunião do CEDRAF, nas dependências do EMATER – Paraná (Rua da 
Bandeira, 500 – sala de reunião do 1° andar ) Estiveram presentes 21 conselheiros 
titulares e suplentes representando os titulares, mais 50 convidados. Conselheiros 
presentes: Norberto Anacleto Ortigara Presidente do CEDRAF/ SEAB ,  José Carlos 
Castilho FETAEP , Nestor Bragagnolo SEPL , Luiz Marcelo Padilha SEBRAE-PR , Gil 
Maria Miranda IAPAR , Mario José de Souza SETI , Valeria Nitsche SETP , Gilson 
Nogueira Farias SICREDI , Luiz Possamai UNICAFES , Vera Lúcia Cecchin Dapont 
REP. MULHERES , Werner Fuchs REDE ECOVIDA , Sergio Machado EMATER-PR , 
Leonardo Pereira Xavier CEAGRO , Antonio Vaz Filho APPA , Antonio Souza Alves 
TERRITORIOS , Reni Antonio Denardi MDA/DFDA-PR , Antonio Maciel Machado 
Machado EMBRAPA , Vilmar Agostinho Sergiki FETRAF-SUL , Amadeu Antonio Bonato 
DESER-PR , Claudio Palozi AMP , Valdecir Bordignon CCA . Compôs a mesa o 
Presidente do CEDRAF Sr. Norberto Ortigara, a Chefe de Gabinete da SEAB Sra. Vera 
da Rocha Zardo e o Secretário Executivo do Cedraf Sr.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 45° Reunião do 
CEDRAF.3.Aprovação da Pauta e da 44ª Ata da Reunião do dia 16/08/2011. A ata 
da 44° reunião do Cedraf foi aprovada por unanimidade. 4.Turismo Rural. A 
Turismóloga Clarice Bastarz, e o , Coordenador da Cadeia de Turismo Rural do 
Instituto Emater Antônio Ricardo Milgioransa, citaram o conceito de turismo rural que 
corresponde ás atividades turísticas comprometidas com a produção agropecuária e 
com a valorização do patrimônio cultural e natural do campo, bem como as 
possibilidades de complementar Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural. 
Clarice comentou que o espaço rural esta sendo mais valorizado pelo turismo. Falou 
sobre o Projeto Caminhadas na Natureza no Paraná em especial na priorização da 
qualificação dos roteiros existentes, já que as demandas estão sendo espontâneas 
devido ao reconhecimento do projeto pelos municípios. O Técnico do EMATER Antônio 
apresentou as ações em andamento e o planejamento de atividades para os próximos 
anos. Em seguida foi aberto para a plenária, onde houveram manifestações  dos 
Conselheiros  sugerindo  maior atenção sobre o projeto turismo rural, também com 
sugestões de  informações para os representantes dos Territórios, para que eles 
possam divulgar entre os colegiados Territoriais do Estado do Paraná. O representante 
da UNICAFES Sr. Luiz comentou que gostaria de fazer parte do grupo de trabalho que 
trata do Turismo Rural por ser muito importante na agregação de valores à propriedade 



rural. (apresentação em anexo )5 Parecer Câmara Técnica do PRONAT e posição 
do CEDRAF. Sandra Lins da SEAB falou em nome da Câmara Técnica do PRONAT 
que foram recebidos os seguintes projetos: 1) Ampliação da Casa Familiar Rural de 
Boa Vista da Aparecida do Território Oeste; 2) Ampliação da Casa Familiar Rural de 
Chopinzinho do Território Sudoeste; 3) Ampliação e Reforma da Casa Familiar Rural de 
Bituruna do Território Vale do Iguaçu, e; 4) Construção da Casa Familiar Rural de 
União da Vitória, também do Território Vale do Iguaçu. A representante da Câmara 
Técnica a Srª Sandra justificou que devido a alguns Projetos terem sido enviados 
faltando documentação necessária (Detalhamento Físico-Financeiro ou Ata do 
Colegiado Territorial que recomenda a aprovação do Projeto) e outros terem sido 
encaminhados fora do prazo estabelecido (07 dias antes da reunião da Câmara e 14 
dias antes da reunião do CEDRAF) a Câmara não se reuniu e portanto não elaborou 
parecer de recomendação para apresentar a plenária do CEDRAF. Diante do exposto a 
Srª Sandra consultou a plenária a respeito da proposta de atribuir, extraordinariamente, 
à Câmara, a responsabilidade de analisar e aprovar os Projetos, considerando que 
tratam-se de propostas de grande relevância para o desenvolvimento rural e que há a 
necessidade de compor um Banco de Projetos aprovados, visando aproveitar recursos 
do PRONAT remanescentes no final do exercício de 2011. Houveram várias 
manifestações dos conselheiros presentes, no sentido de apoiar o mérito dos Projetos, 
reafirmando a importância do cumprimento dos procedimentos estabelecidos para a 
análise dos mesmos. A proposta do Pastor Werner Fuchs da Rede Eco-vida, de que a 
Câmara Técnica se reúna presencialmente e elabore o parecer dos Projetos e que seja 
realizada uma reunião extraordinária do CEDRAF nos próximos 10 dias para debater 
exclusivamente a questão foi aprovada. 6 Objetivos do Milênio (Cidinha - FIEP). A 
Srª Isabela esclareceu aos presentes que estaria representando a Srª Cidinha, 
iniciando a apresentação. “Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram 
propostos pela ONU e assumidos por 191 países, na Assembléia Geral da entidade 
realizada em 2000. Os ODMs se constituem em metas socioeconômicas, que 
abrangem as áreas de renda, educação, saúde, gênero e meio ambiente. O prazo 
acordado para o alcance dessas metas é 2015. O Brasil aderiu ao movimento em 2006 
com o slogan Nós Podemos. No Estado do Paraná está sendo  articulado pelo Sistema 
Fiep, o movimento Nós Podemos Paraná que trabalha para que  o Estado antecipe o 
alcance dos Objetivos do Milênio. Até agora, o Movimento envolveu mais de 15 mil 
pessoas, em cerca de 250 municípios do Estado. Hoje são 19 Núcleos Regionais 
formados em todas as micro-regiões, trabalhando com projetos e ações que visam o 
desenvolvimento local sustentável. Os oito objetivos foram detalhados em 18 metas, 
que podem ser acompanhadas por um conjunto de 43 indicadores socioeconômicos. 
Ressaltou os objetivos: eliminar a fome e a miséria, melhorar a educação, valorização 
da mulher, mortalidade infantil e materna, redução de doenças como AIDS e malária, 
meio ambiente e qualidade de vida, chamando a atenção para o  8° objetivo que é um 
grande chamamento das parcerias para a mobilização onde enfim a transformação 
aconteça. Ressaltou novamente sobre o grande desafio mundial de eliminar a fome até 
o ano de 2015. Fez um breve relato sobre as experiências do “Nós Podemos Paraná” 
que na edição de 2007 em que foi finalista do prêmio ODM Brasil; recebeu a 
Certificação do Banco do Brasil como Tecnologia de Metodologia  Social; em 2008 
participação de Boas Práticas em Dubai; participação  da Conferência Interna em Nova 
York; Convenção Mundial da Família no Egito; e, em 2011 a 4ª Edição do Congresso 
Nós Podemos Paraná. No encerramento convidou a todos os presentes a participarem 
deste Movimento” O Presidente do CEDRAF Sr. Norberto falou da importância da 
aproximação dos Conselhos Locais e Regionais, para que se envolvam mais na 
questão de aproveitamento pleno da oportunidade ímpar de participar de uma grande 
superação das principais dificuldades, principalmente das famílias mais vulneráveis 
dos municípios do Paraná e do Brasil. O representante do SDT/MDA Sr. Reni  
parabenizou o projeto registrando que o Estado do Paraná é referência Nacional neste 



assunto. Em sua fala ressaltou a importância da interiorização no âmbito dos Territórios 
deste Movimento para discussão. Outros Conselheiros se manisfestaram em apoio a 
divulgação do Movimento. (apresentação em anexo.) 7 Plano Estadual de 
Alimentação e Nutricional Escolar e demandas de produtos da agricultura 
familiar (SEED).  A  Srª Márcia da Secretária do Estado da Educação inciou a 
apresentação cumprimentando a todos, citando que sua vinda tem dois bons motivos a 
primeira é a apresentação do Plano Estadual de Alimentação Nutricional  Escolar  - 
prática de uma alimentação mais saudável. A proposta foi encaminhada ao Secretário  
da Educação Sr. Flávio Arns, onde estão descritas  as  necessidades e demandas da 
alimentação escolar para que o programa funcione adequadamente, foi um trabalho 
que teve a participação da Secretaria da Agricultura onde o Sr. Norberto encaminhou 
um ofício ao Secretário da SEED, solicitando que houvesse  melhoria na infraestrutura 
das escolas, haja visto o financiamento do Banco Mundial que está em negociação 
com o Estado do Paraná, estes são esforços  conjuntos para poder a agricultura 
familiar e alimentação escolar ter melhor qualidade. Informou que é um documento de 
18 páginas contendo os objetivos e as demandas que são necessárias para o 
atendimento da missão que visa garantir a qualidade e diversidade da alimentação 
escolar, destinada a clientela da rede Estadual de Ensino , contribuindo para o 
crescimento, desenvolvimento, aprendizagem, rendimento escolar e formação de 
práticas saudáveis, com 5 eixos que são: aquisição de alimentos, infraestrutura 
escolar, recursos humanos e educação nutricional alimentar. Em sua fala citou os 
desafios que ainda existem nesse modelo de compra da agricultura familiar para 
merenda escolar, e informou que no ano passado foi coletado dados para fazer o 
monitoramento do estado nutricional do alunos e que estes resultados encontram-se 
no site da SEED, este monitoramento vai ser contínuo, este monitoramento mostrou 
que as crianças de áreas rurais mostram resultados nutricionais melhor, em seguida 
mostrou o cenário do ano de 2011 na aquisição de alimentos da agricultura familiar, 
colocando as questões das demandas, da logística, e dos problemas de infraestrutura 
das escolas que são os desafios e a questão da alimentação no Estado e no Brasil. O 
2° motivo  é o Chamamento Público da Agricultura Familiar  n° 02/2011 que será 
publicado amanhã. Informou que o cadastro e a inclusão de projetos  de venda serão 
feitos somente pelo sistema eletrônico, e também estará disponível as informações 
sobre as demandas e o manual de orientação. A participação será somente através de 
associações e cooperativas com cnpj, o limite por produtor continuo o mesmo no valor 
R$ 9.000,00, os critérios de seleção continuam os mesmos, a priorização  também é 
igual, que são as associações de assentados, indígenas, quilombolas e produtos 
orgânicos, que são os critérios que constam na Lei da merenda Escolar, os preços 
processados são os do PAA, houve ampliação de itens. O  valor para este 
chamamento é de 23.672.000,00 e  o atendimento será para início das aulas em 
fevereiro de 2012. Todas as informações estão no site da SEED, e também será 
divulgado em jornais. Para finalizar ressaltou da importância da parceria entre SEAB e 
Emater, onde o EMATER estava na ponta o resultado foi muito melhor, e na semana 
que entra será realizado uma reunião com os Técnicos do Emater para uma maior 
sensibilização do Programa. Colocou-se a disposição para qualquer dúvida e 
esclarecimento. O representante da  FETAEP Sr. José Carlos solicitou a relação dos 
municípios em que não houve produtos da agricultura familiar, pois a FETAEP tem 
interesse em contatar os sindicatos, cooperativas e associações de sua jurisdição e 
debater o assunto. A Srª Marcia informou que irá repassar a todos os e-mails dos 
parceiros estas informações. Muitos outros conselheiros levantaram a questão da 
logística, que tanto é problema para SEED, como também para as associações e 
cooperativas, sugerindo que os municípios tivessem um ponto central de recebimento 
dos produtos, pois as escolas também não tem infraestrutura para recebimento de 
maiores quantidades, ou também o Estado criar Polos de recebimento, e os produtos 
da agricultura familiar não serem utilizados somente para as escolas, e sim em eventos 



que o Estado faça, desta forma todos agricultores rurais poderiam participar deste 
processo, também foi levantado como sugestão um programa de orientação às 
merendeiras. O Sr Valmor representante da CONAB lembou a todos que terá o 
Encontro Nacional do CONSEA, onde poderá ser levantadas estas questões. O 
Secretário da   Agricultura Sr. Norberto em sua fala ressaltou que se tem ótima 
oportunidade com este chamamento de edital da SEED, tem-se dificuldades de 
logística, desafios , mas temos que  através de debates aperfeiçoar os mecanismos, e 
isso pode ser uma discussão dentro deste colegiado que é o CEDRAF , poderíamos 
eleger uma data para uma reunião de discussão mais profunda  que envolve o leite, o 
PNAE e a merenda escolar, agradeceu a presença da Srª Márcia da SEED 
(apresentação em anexa) 8 Controle Social do PAA e PNAE. A Srª Sandra Lins da 
SEAB, representando o Grupo de Acompanhamento - GA dos Programas de 
Aquisições Institucionais, fez um breve relato da reunião do grupo de 
acompanhamento do PAA e PNAE, falando também sobre a criação deste grupo.  
informou que Valmor da CONAB levou para o grupo uma proposta de discussão a 
respeito do Controle Social do PAA e PNAE. A Srª Sandra apresentou o resultado da 
discussão do GA, que apontou 5 linhas de ação que poderão ser trabalhadas: 1) 
Fortalecimento e qualificação dos espaços existentes para o debate de políticas e programas 
de Segurança Alimentar e Nutricional; 2) Produção e qualificação de informações relativas aos 
Programas; 3) Divulgação ampla e irrestrita de informações sobre os programas; 4) 
Mecanismos formais de controle; 5) Capacitação para a ampliação do acesso e para o controle 

social. O Secretário Norberto comentou que ações que visem o controle social de 
políticas públicas são  necessárias e solicitou ao grupo que continuem trabalhando e 
trazendo subsídios a atuação do CEDRAF. Os materiais foram impressos e entregues 
na reunião.9 Assuntos Gerais. A Advogada e Presidente do Instituto Guardiões da 
Natureza – ING, Srª Vânia, apresentou o Projeto de Compra da Agricultura Familiar 
com Doação Simultânea no valor de R$ 1.152.000,00 proposto para a CONAB, no 
âmbito da execução do Programa de Aquisição de Alimentos, pelo Conselho do Faxinal 
do Taboãozinho que visa apoiar os agricultores familiares na conversão de áreas com 
plantio de fumo, através da diversificação de atividades produtivas e o estímulo a 
produção orgânica. O Procurador de Justiça do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Saint-Clair Honorato Santos, 
comentou que dados oficiais demonstram que o brasileiro consome 5,2 litros de 
agrotóxicos por ano, salientando que o uso indiscriminado destes insumos contamina o 
meio ambiente e provoca problemas gravíssimos de saúde pública. O procurador 
comentou ainda que a expansão da cultura do fumo no estado do Paraná pode agravar 
ainda mais o quadro apresentado, pois para a sua produção há o uso intensivo de 
agrotóxicos, apoiando a iniciativa do Projeto apresentado. Houveram diversas 
manifestações de conselheiros em apoio ao mérito da proposta, no entanto houve 
questionamentos se caberia a plenária do CEDRAF aprovar o Projeto, sendo 
esclarecido pelo Valmor da CONAB que por se tratar de uma proposta com valor 
superior a R$ 500.000  é preciso esta aprovação. O Sr° José Leitão do MDA ressaltou 
que o PAA pode contribuir para o estímulo a diversificação das atividades produtivas 
em regiões com plantio de fumo, mas que existem outras ações específicos para este 
fim como é o caso do Edital para a contratação de ATER aberto pelo MDA e respondido 
pelo EMATER que uma vez aprovado trabalhará na região Centro-sul do Paraná, 
complementando a proposta apresentada. O Sr° José Leitão, solicitou informações a 
respeito dos beneficiários da proposta que foi brevemente apresentada pela Vânia. O 
Presidente do CEDRAF, Sr° Norberto, comentou a relevância do debate e que o 
assunto poderá ser tratado também em reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional 
formado para a elaboração de um plano de ação do Estado para a diversificação 
produtiva das propriedades dos fumicultores. O Projeto foi colado em votação e 
aprovado por unanimidade. (apresentação em anexo.)  10 Encerramento. João fez um 
breve relato sobre a Conferência Estadual de Juventude e as discussões sobre a 



realidade da Juventude Rural no Paraná, e comentou que a Conferência ofereceu 
um avanço para discutir a inserção dos jovens nas praticas políticas públicas e 
espaços existentes. Informou que estão promovendo um Salão para Juventude Rural. 
O Secretário Norberto Ortigara convidou a todos os conselheiros e convidados a 
participarem do Evento que irá ocorrer em Irati dia 08 de novembro para o lançamento 
do Pró-Rural: Cidadania e renda no campo que irá contemplar os oito territórios que 
compõem o Centro Expandido Paranaense. ELISETE O SECRETÁRIO DIVULGOU 
NOTICIA SOBRE A RESOLUAÇÃO DA ANEL SOBRE TARIFA. sugeriu que os 
Conselheiros exerçam um papel de liderança nas Comunidades e Municípios sobre o 
risco sanitário e a campanha de vacinação de rebanhos bovinos e bubalinos. Eu 
Sandra Cristina Lins dos Santos Secretaria Executiva substituta redigi a ATA que será 
assinado por mim e pelo Presidente do CEDRAF, após a aprovação pelo Conselho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ________________________________   ________________________________ 

     Sandra Cristina Lins dos Santos                                    Norberto Anacleto Ortigara 

     Secretário Executivo do CEDRAF-substituta          Presidente do CEDRAF 
 


