
 ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA AOS 
TREZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE 
 
 
                        Pauta: 
 
8:15  -   1       Credenciamento. 
8:30  -   2       Abertura- Presidente do CEDRAF e Sec. da Agricultura Norberto Ortigara.                                                     
8:35  -   3       Aprovação da Ata n° 45 da Reunião do dia 18/10/2011 e da Ata n° 7 da  ….                     
Reunião Extraordinária do dia  01/11/2011. 
8:40   -  4         Apresentação e aprovação da Emenda de Bancada PLOA 2011 junto ao MAPA, no 
valor de R$26.325.000,00 oriundo do Governo Federal, com contrapartida do Governo do Estado 
de R$11.571.600,00, totalizando R$37.896.600,00, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento 
do setor agropecuário, por meio da aquisição de máquinas, veículos e equipamentos, em 
atendimento a municípios do Estado. 
9:00   -  5          Apresentação e Aprovação da Emenda Parlamentar para aquisição e distribuição 
de equipamentos para resfriamento de leite – tanques de resfriamento comunitário, a ser adquirido 
com recursos do MAPA no valor de R$ 926.249,91 e com contrapartida do Estado no valor de R$ 
231.562,47, totalizando R$ 1.157.812,38. 
9:20  -   6          Política de Desenvolvimento Territorial do SEAGRI (Secretário Norberto - SEAB) 
9:30 -    7          Apresentação da iniciativa territorial CONSAD Entre Rios (Claudio Palozi – 
Prefeito do Município de São Jorge do Patrocínio). 
             7.1       Discussão e deliberação sobre o reconhecimento da iniciativa  como Território 
Rural. 
10:10 -  8          PRONAT/PROINF. 
              8.1      Apresentação das novas normas do PROINF (SDT/MDA). 
              8.2      Parecer da Câmara Técnica, discussão e deliberação sobre Projetos (Sandra - 
SEAB). 
10:30 -   9        Conferências 
              9.1      Conferencia Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Miriam 
Fucner - EMATER). 
              9.2       I CNATER - I  Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
Etapa Estadual e Nacional  (Reni - MDA e Jefferson – SEAB). 
              9.3       II Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – Etapa´´´´´´´´´´´´           
Estadual e Nacional. 
11:00 -    10       Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná (SEPL). 

               10.1    Programa Pró Rural Cidadania  e Renda no Campo (SEAB). 
               10.2    Programa de Gestão Integrada de Água e Solos Rurais em Microbacias 
Hidrográficas (SEAB). 
               10.3    Discussão e sugestão para qualificação das propostas apresentadas. 

11:50 -    11       Apreciação  e deliberação pelo CEDRAF do processo de aquisição da Fazenda 
Garça para fins de reforma agrária (INCRA). 
12:20 –   12       Proposta calendário de reuniões do CEDRAF 2012. 
12:25      13       Assuntos gerais.              
12:45 -    14       Encerramento. 
Aos treze dia do mês de dezembro de dois mil e onze, realizou-se a Quadragésima sexta reunião 
do CEDRAF, nas dependências do EMATER – Paraná (Rua da Bandeira, 500 – sala de reunião 
do 1° andar ) Estiveram presentes 28 conselheiros titulares e suplentes representando os titulares, 
mais 44 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 , Adyr Antonio Fioreze UNICAFES , Francieli Campos REP. 
MULHERES , Werner Fuchs REDE ECOVIDA , Miriam Fuckner EMATER-PR , Leonardo Pereira 
Xavier CEAGRO, Reni Antonio Denardi MDA/DFDA-PR , Antonio Maciel Machado Machado 
EMBRAPA,  Cleimary Zotti DESER-PR , Claudio Palozi AMP , Paulo C.R. Brizola CCA, José Luiz 
Schwab ARCAFAR-Sul, Marcos Junior Brambilla Representante da JUVENTUDE, Ailton S. Silva 
SFA/MAPA, Vanderley Ziger CRESOL, Robson Mafioletti OCEPAR, Claudia R. Chagas SEED, 



Claudia Sonda SEMA/IAP, Valmor L. Bordin CONAB, Romancil Cretã Representante dos 
INDÍGENAS e Nilton Bezerra Guedes INCRA. Augustinho Zucchi ALP, Izais Amaral das Neves 
APPA, Edmir Manoel Ferreira FED/PESCA, Jair Dobner FEPAR, não justificaram ausência, Nilson 
Hanke Camargo FAEP, Neveraldo da Silva Oliboni FETRAF-SUL, Ana Maria Santos da Cruz 
QUILOMBOLAS, Antônio Souza Alves TERRITORIOS, justificaram ausência. Compôs a mesa o 
Presidente do CEDRAF Sr. Norberto Ortigara, a Chefe de Gabinete da SEAB Sra. Vera da Rocha 
Zardo, o Diretor Geral da SEAB Sr. Otamir C. Martins 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 46° 
Reunião do CEDRAF. 3- Aprovação da Ata n° 45 da Reunião do dia 18/10/2011 e da Ata n° 7 
da Reunião Extraordinária do dia  01/11/2011. A ata da 45° reunião do Cedraf e a Ata da   7° 
Reunião Extraordinária foram aprovadas por unanimidade sem alterações.4-Apresentação e 
aprovação da Emenda de Bancada PLOA 2011 junto ao MAPA, no valor de R$26.325.000,00 
oriundo do Governo Federal, com contrapartida do Governo do Estado de R$11.571.600,00, 
totalizando R$37.896.600,00, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do setor 
agropecuário, por meio da aquisição de máquinas, veículos e equipamentos, em 
atendimento a municípios do Estado. O Diretor Geral da SEAB Sr. Otamir Cesar Martins  
apresentou a Emenda de Bancada PLOA n° 7117002 em que o concedente é o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o proponente é o Governo do Estado do Paraná, 
por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB), a vigência será de 01 
de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Tem como objetivo entre outros  contribuir para 
melhoria de renda, da qualidade de vida e segurança alimentar e nutricional da população do 
Estado do Paraná, conservação das estradas rurais e os recursos naturais, capacitar os agentes 
municipais nos trabalhos de adequação e melhorias  de estradas, garantir aos produtores rurais o 
transporte seguro de insumos e, safras agrícolas, redução do custo de conservação das estradas 
rurais, otimizando os recursos públicos aplicados, assegurar às comunidades o atendimento às 
necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, educação, abastecimento e lazer, 
e , apoio às iniciativas produtivas de preparo de solo e comercialização. Os beneficiários serão  a 
população rural de aproximadamente 114 municípios, e serão adquiridos 121 itens que 
contemplam máquinas, veículos e equipamentos. A seleção dos municípios  foi com base de 
critérios utilizados pela Secretaria de Agricultura (SEAB), a gestão se dará por Consórcio de 
Municípios. Após a apresentação, foi aberto para a plenária, onde os Conselheiros presentes 
ressaltaram a importância da capacitação dos operadores para adequação de estradas e cuidar 
de questões ambientais. Foi colocado o Projeto em votação, sendo aprovada por unanimidade.5-
Apresentação e Aprovação da Emenda Parlamentar para aquisição e distribuição de 
equipamentos para resfriamento de leite – tanques de resfriamento comunitário, a ser 
adquirido com recursos do MAPA no valor de R$ 926.249,91 e com contrapartida do Estado 
no valor de R$ 231.562,47, totalizando R$ 1.157.812,38  em que  o Diretor Geral da Secretaria 
da Agricultura Sr. Otamir Cesar Martins  apresentou para os Conselheiros  que o projeto foi 
proposto de forma a viabilizar a  Emenda do PLOA n° 20380002 – apoio a projetos de 
desenvolvimento do setor agropecuário, de autoria do ex- Senador Sr. Flávio Arns, diante deste 
apoio , foi desenvolvido um projeto baseado nas necessidades dos pequenos produtores de leite, 
nas regiões  de Campo Mourão, Ivaiporã e Umuarama, conforme levantamentos  realizados pelos 
Técnicos do Instituto EMATER que trabalham no Projeto Leite. Pretende-se apoiar 387 produtores 
de leite, disponibilizando 82   tanques de resfriamento de leite por expansão direta para uso 
comunitário com contínua Assistência Técnica do instituto EMATER para melhoria da qualidade 
do leite.  Estudos do IPARDES (2009)  apontam  que 55% dos produtores de  leite produzem  
menos de 50 litros/dia e apenas 25,3% possuem sistema de resfriamento do leite por tanques de 
expansão. Este projeto fortalece  o uso de sistema de tanques de resfriamento comunitários, que 
possibilita  o aumento de volume entregue por ponto de coleta como também  maior poder de 
negociação na comercialização, no rateio de custos operacionais e de manutenção dos tanques,  
assim como a difusão de informações e da tecnologia, e no incentivo ao associativismo, bem 
como a  profissionalização do produtor. O concedente é o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e o proponente é o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria 
de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB), a vigência será de 01 de janeiro de 2012 a 31 
de dezembro de 2012.  Após a apresentação foi aberto para a plenária, onde os Conselheiros 
presentes ressaltaram a importância deste projeto para o Estado do Paraná e especialmente para 



os pequenos produtores de leite. Foi colocado o Projeto em votação, sendo aprovado por 
unanimidade.6-Política de Desenvolvimento Territorial do SEAGRI (Secretário Norberto – 
SEAB).O Secretário Sr. Norberto Ortigara salientou a importância dos Territórios Rurais para o 
Desenvolvimento Regional e parabenizou as lideranças da região noroeste presentes na reunião 
do Conselho, pela iniciativa de transformar o pré território em território  de identidade, comentou 
também do Projeto de Governo do Estado e da SEAB com financiamento do Banco Mundial 
chamado “ Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná que será apresentado ainda 
nessa reunião do Cedraf.7- Apresentação da iniciativa territorial Entre Rios (Claudio Palozi – 
Prefeito do Município de São Jorge do Patrocínio).O Prefeito  de São Jorge do Patrocínio e  
Conselheiro do Cedraf Sr. Claudio Palozi abriu a apresentação que pleiteia o reconhecimento do 
Pré-Território CONSAD Entre Rios, afirmando que é uma proposta que visa aprimoramento de um 
plano territorial, que é contínuo e tem por finalidade melhoria da qualidade de vida da população 
rural. Comentou ainda que o território Entre Rios está preparado para receber a aprovação do 
Conselho. O Coordenador Regional do Pré Território Entre Rios e membro do Instituto Emater 
Éder, apresentou  as características do Território Entre Rios que é formado por 32 municípios 
sendo eles Altônia, Alto Piquiri, Alto Paraíso, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cianorte, Cidade 
Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Guaporema, Icaraíma, 
Indianópolis, Iporã, Ivaté, Japurá, Jussara, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, 
Rondon, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Tomé, Tapejara, Tapira, Tuneiras 
do Oeste, Umuarama e Xambrê,  localizado no noroeste do Paraná, ressaltou que a apresentação 
é uma continuidade do seminário realizado nos dias 24 e 25/11/2011 em Cianorte, com presença 
de prefeitos, movimentos sindicais, casas familiares rurais, assentamentos, técnicos, tanto 
iniciativa pública como privada, com todos os agentes do território e teve por objetivo a 
homologação como Território de Identidade Rural. Comentou as potencialidades, desafios e 
necessidades do território, citou o histórico do movimento e o envolvimento que das forças vivas 
da região para a construção do Território. Falou também sobre a distribuição Agrária, onde 42% 
das propriedades tem até 10 hectares, 44% entre 10 e 50 hectares, 10% entre 50 e 200 hectares, 
e somente 4% das propriedades rurais possuem área acima de 200 hectares. Informou que o 
lacticínio da Coopeler, que é uma cooperativa sediada em São Jorge do Patrocínio e que trabalha 
de forma integrada com produtores de 08 municípios, atende programas institucionais, com o 
Leite das Crianças, buscando a diversificação   dos produtos, com assistência técnica diferenciada 
exercida pela Emater, em parceria com as prefeituras e IAPAR. Também possuem a Cooplesmar, 
cooperativa localizada em São Manoel do Paraná, além do  cooperativismo de crédito operado 
pela Sicredi e Cresol. Apontou a importância de aumento de números de casas familiares rurais, e 
que possuem dois consórcios de saúde. Explanou que há uma integração técnica e política, 
essenciais para o desenvolvimento do território. Completou apresentando os Índices de 
Desenvolvimento Humano ( IDH ) da região que esta abaixo da média do IDH do estado, as 
famílias de menor renda da área rural são 35%, segundo dados do Ipardes, e 32% estão 
concentradas na região do arenito. Após a apresentação foi aberto para plenária, onde o 
Conselheiro representante da Rede Ecovida Werner Fuchs, comentou que possui conhecimentos 
das iniciativas no território, e que a UEM esta desenvolvendo um trabalho de economia solidária 
na região, e também manifestou aprovação do projeto. O Conselheiro Julio Cezar Agostini do 
Sebrae-PR, mostrou-se favorável a aprovação e apontou que desta maneira o estado tem 
oportunidade de contribuir efetivamente com o desenvolvimento do território. Vários Conselheiros 
parabenizaram a apresentação do Território Entre Rios, e foi colocado em votação. Os 
Conselheiros aprovaram por unanimidade, e recomendaram que o MDA/SDT reconheça como 
Território de Identidade após o reconhecimento dos Territórios Vale do Iguaçu, Território Oeste e 
Território Vale da Ivaí já encaminhados ao MDA/SDT em 2009 e colocados em ordem de 
prioridade em 2010.8- PRONAT/PROINF:8.1-Apresentação das novas normas do PROINF 
(SDT/MDA).O Consultor do MDA/SDT Sr. Abner explanou sobre as novas normas do 
PRONAT/PROINF, em relação a restrição na aprovação de projetos produtivos, que podem ser 
financiados pelo Pronaf e do Acórdão 1.554/2011 do TCU que proíbe o  repasse de recursos 
federais a entidades privadas via comodato com órgãos públicos , como forma de contornar os 
impedimentos impostos pela legislação principalmente no tocante a aplicação de recursos de 
capital com vistos a estruturação de entidades privadas. Vários Conselheiros manifestaram 
contrários ao Acórdão 1.554/2011 do TCU, salientam que é necessário um marco regulatório que 
permita uma forma que as entidades possam ter as possibilidades de acessar recursos e assim 



possam contribuir com o  desenvolvimento da agricultura familiar e também com o 
desenvolvimento dos pequenos municípios. Os Conselheiros sugerem que este tema seja 
debatido com maior profundidade pelo CEDRAF e que leve esta preocupação para o Governo do 
Estado e para o Governo Federal. O Secretário e o Presidente do Cedraf Noberto Ortigara disse 
que irá discutir este assunto com os deputados federais da bancada do Paraná.8.2-Parecer da 
Câmara Técnica, discussão e deliberação sobre Projetos.O Conselheiro Sr. Luiz Marcelo 
Padilha representante do Sebrae, falou em nome da Câmara Técnica do Pronat, disse que 
receberam dois projetos para apreciação, o primeiro referente ao Pré-Território Entre Rios, com a 
proposta de ampliar, reformar e equipar a Casa Familiar Rural de São Jorge do Patrocínio, a 
proponente é a própria prefeitura, e tem por objetivo preparar e capacitar os jovens para 
exercerem as atividades no campo, com possibilidades de adquirirem conhecimentos para 
produzirem com qualidade. O projeto tem valor total de R$ 419.506,34 com contrapartida de R$ 
8.400,00, sendo que o valor solicitado ao MDA é de R$ 411.106,34 a Câmara Técnica deu 
parecer favorável a contratação do mesmo, em seguida foi aberto para plenária onde foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Após fez a apresentação do segundo projeto  
pertencente ao Território do Sudoeste, com título Centro de Cultura Camponesa do Sudoeste do 
Paraná, e sendo o proponente a Prefeitura Municipal de Marmeleiro, o projeto tem por objetivo 
construção do centro de referência camponesa, no sentido de valorizar o campo e a cultura 
produzida pelos agricultores e camponeses, com valor global de R$ 480.000,00 e o valor 
solicitado ao MDA é de R$ 448.000,00, e contrapartida local de R$ 32.000,00. O projeto não foi 
aprovado pela Câmara Técnica neste momento por ausência da documentação exigida, conforme 
Manual do Proinf/2011. O Conselho referendou o parecer da Câmara Técnica do Pronat pela não 
aprovação do projeto neste momento. (apresentação em anexo.) 9-Conferências: 9.1-
Conferencia Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Miriam Fucner - 
EMATER).A Conselheira e representante da Emater, passou os informes da Conferência Nacional 
de Segurança Alimentar e  Nutricional salientando que o Paraná esteve presente com 54 
delegados e que teve uma atuação destacada., também informou a importância do envolvimento 
dos diversos setores da sociedade, tanto o poder público como a sociedade civil para garantir a 
efetivação do direito à segurança alimentar e nutricional para a população paranaense. O 
Governador do Paraná assinou a adesão e que até Outubro de 2012 deverá ser elaborado o 

Plano Estadual de Segurança Alimentar. Mais informações no site www.consea.pr.gov.br. 9.2- I 
CNATER– I Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – Etapa Estadual 
e Nacional (Reni - MDA e Jefferson –SEAB). O Conselheiro Reni Antônio Denardi representante 
do MDA, falou sobre a Conferência de ATER relembrando que dois anos atras quando foi 
aprovada a lei de ATER, indicou a realização da conferência como instrumento para qualificar e 
aperfeiçoar a política nacional de assistência técnica e extensão rural, e também comentou que 
houve uma definição aprovada recentemente  pelo Condraf, para que seja realizada em abril de 
2012. Dentro deste processo já existe um Regimento Nacional onde oferece a oportunidade de 
realizar em cada estado a Conferência Estadual e antes dela as etapas  territoriais e municipais. 
José Leitão do MDA apresentou outras informações importantes, que a Conferência Nacional será 
realizada entre 23 e 26 de Abril de 2012 e que as estaduais devem ser realizadas até 16 de 
março. O Paraná terá direito a 40 delegados para a Nacional , no Paraná serão realizadas 
Conferências em todos os Territórios  e Pré territórios rurais. O Secretário e Presidente do Cedraf 
solicitou que os municípios que não estejam nos territórios realizem as Conferências por regiões, 
o que foi aprovado. O Cedraf aprovou a Comissão Executiva Estadual para a realização da I 
CEATER com as seguintes entidades:   Secretaria Executiva do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – CEDRAF; / Delegacia Federal de 
Desenvolvimento Agrário no Estado do Paraná – DFDA-PR/MDA; / Superintendência Regional do 
INCRA no Estado do Paraná – INCRA/PR; / Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – EMATER; / Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
no Estado do Paraná – SFA-PR/MAPA; / Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Paraná – FETAEP; / Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul – 
FETRAF-SUL; / Via Campesina (MAB, MMC, MPA, MST, CPT, FEAB); / Comunidades 
Tradicionais (Faxinalenses, Ribeirinhos, Pescadores Artesanais, outros) e Povos Quilombolas; / 
Povos Indígenas; / União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado 
do Paraná – UNICAFES-PR; / Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil 
– ARCAFAR-SUL; / Coletivo de Mulheres do CEDRAF; / Associação dos Funcionários da Emater 
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– AFA-PR; / Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no Estado do Paraná – SFPA-
PR/MPA; / Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI; / Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná – FAEP; / Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado 
do Paraná – OCEPAR; / Rede de Colegiados Territoriais; / Coletivo de Juventude do CEDRAF, e; 
/ Órgão de Pesquisa Agropecuária. A Secretaria Executiva será composto: pela DFDA, Secretaria 
Executiva do Cedraf, Emater, Unicafes, Incra e Fetaep. O Cedraf aprovou a realização da I 
Conferência Estadual de ATER – I CEATER no período de 13 a 15 de março de 2012 em Curitiba. 
No período da tarde das 14:30 as 16:00 horas a Comissão Organizadora irá se reunir na Emater 
para definir os encaminhamentos urgentes para a realização das Conferências Territoriais, 
Regionais e Estadual.9.3- II Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável –
Etapa´Estadual e Nacional. Jefferson da Seab, comentou sobre a Conferência Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, onde o tema será “Brasil Rural que a gente quer”, 
diferenciada da primeira que teve como título “Brasil Rural que nós queremos”, esta  terá como 
proposta reafirmar o modelo de desenvolvimento sustentável proposto na primeira conferência, 
com objetivo mais operacional ou seja, estabelecer metas na proposta para serem avaliadas e 
cumpridas ao longo de dez anos, e também propor instrumentos e mecanismos de 
operacionalização do que for proposto na Conferência, terá como discussão  “Plano Nacional de  
Desenvolvimento Rural nos próximos dez anos”.11-Apreciação e deliberação pelo CEDRAF do 
processo de aquisição da Fazenda Garça para fins de reforma agrária (INCRA).Nilton 
Bezerra Guedes superintendente do Incra, informou que a localização da fazenda fica no 
Município de Loanda, sendo os proprietários a empresa Mantiqueira Empreendimentos 
Comerciais e Industriais, com 411,4 hectares de área total, sendo 316 hectares de área útil. 
Destacou o trabalho do Incra com o Governo do Estado, no sentido de buscar a mediação dos 
conflitos do meio rural, e que esse ano não houve ocupação de terra ou despejo. Foram aplicados 
métodos de avaliação comparativos aos dados do mercado tendo objetivo de chegar no preço 
justo do imóvel, utilizaram dois fatores de capacidade de uso da terra e a localização e acesso. 
Falou também o valor total da fazenda R$ 4.094.000,00 incluindo valor de terra nua e benfeitorias. 
José da Encamação Leitão representante do MDA/DFDA, sugeriu que o Incra registrasse com 
fotografias para os Conselheiros terem uma ideia mais definida da área e suas potencialidades e 
restrições. Foi colocado em votação, na qual os Conselheiros aprovaram por unanimidade. 
(apresentação e extrato da ata do Incra em anexo.)10-Projeto Multissetorial para o 
Desenvolvimento do Paraná (SEPL).A Coordenadora da Secretaria do Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral Rosane Gonçalves, iniciou apresentação  falando que apesar do Estado do 
Paraná ser 2.4% do país em área, mas é responsável por 23% da produção agropecuária do país. 
Informou que o prazo de execução do projeto é de três à quatro anos. (apresentação em 
anexo.)10.1-Programa Pró Rural Cidadania  e Renda no Campo.Sandra Lins da Seab, 
apresentou um dos programas que compõem o projeto multissetorial, que está sendo conveniado 
com o Banco Mundial que é o Pró Rural. Explicou que o projeto é de desenvolvimento territorial e 
regional, buscando a redução das desigualdades,  aumento dos indicadores sociais, 
contemplando 131 municípios organizados em oito territórios, sendo seis deles prioritários pela 
política do MDA e dois estão  tramitando para a homologação. Os beneficiários serão agricultores 
familiares, jovens, mulheres e indígenas. O valor total do programa é de R$ 130.870.902,00.( 
apresentação em anexo.)10.2-Programa de Gestão Integrada de Água e Solos Rurais em 
Microbacias Hidrográficas (SEAB).Erich  Schaitza iniciou a apresentação ressaltando que o 
programa tem objetivo de equacionar problemas ambientais. Informou que irão trabalhar no 
Estado do Paraná por inteiro. Descreveu as atividades e os componentes do programa. No total 
do projeto vão ser investidos R$104.000.000,00 sendo que serão aplicados R$ 85.000.000,00 em 
apoio a ações no campo. (apresentações em anexo.) Após as apresentações alguns Conselheiros 
solicitaram a palavra para obter maiores informações sobre o Projeto e salientaram a importância 
do Programa para o Desenvolvimento Territorial e Regional. Ficou acordado que em outras 
reuniões do Cedraf sejam novamente apresentada as ações deste Programa, principalmente 
depois de assinado o convênio do Estado do Paraná com o Banco Mundial.12-Proposta 
calendário de reuniões do CEDRAF 2012.Foi aprovado o seguinte calendário: 47° Reunião em 
14/02/2012; 48° em 17/04/2012; 49° em 19/06/2012; 50° em 21/08/2012; 51° em 23/10/2012 e a 
52° em 11/12/2012.13-Assuntos gerais.1-Dinis de Oliveira da Emater solicitou a indicação de um 
Conselheiro no Cedraf para compor o Comitê de Comunicação da Emater, para atender um 
projeto em convênio com o MDA no qual foram adquiridos equipamentos de comunicação para a 



Emater. A participação seria na contribuição para a pauta no qual seriam feitas 52 inserções na 
TV e 260 Programas de Rádio. Se manifestaram interessadas em compor este Comitê as 
seguintes entidades: Fetaep, Incra, Cresol, Sebrae e CCA, o Presidente do Cedraf sugeriu que 
fosse encaminhado um email no Cedraf para as entidades se manifestarem indicando o 
representante.2-Ailton Santos  representante do Ministério da Agricultura, informou que foi 
publicado no Diário Oficial o Decreto n° 7641 com vigor a partir de 16/01/2012, para as ONGs 
cadastrarem-se no SICONV, informou também sobre as emendas parlamentares do PRODESA 
no Ministério da Agricultura, onde estarão de plantão para que os prefeitos que possuírem 
emenda do PRODESA sejam atendidos até dia 16/01/2012.3-Adyr Fioreze representante da 
Unicafes, sugeriu um ponto de pauta para a 47° reunião do Cedraf, que abordasse um ato para o 
Ano Internacional das Cooperativas. Sr. Norberto informou em reunião com Unicafes e com a 
Ocepar , desenvolveram a  idéia da criação de um grupo de trabalho formal para preparar um 
agenda no ano de 2012, pois será o ano Internacional das Cooperativas segundo a ONU.4-
Marcos Júnior Brambilla representante da Juventude, passou o informe de que foi recém 
encerrada a Conferência Nacional da Juventude e na próxima reunião do Conselho apresentará 
algumas informações desta Conferências.5-O Conselheiro Valmor Luiz Bordin representante da 
Seab, informou que várias entidades da agricultura familiar estão emitindo notas ficais diretamente 
para a Conab, causando grande volume de trabalho e atraso nas liberações dos recursos para 
PAA e PNAE. Apresentou o Decreto n° 8442/2010 sobre procedimento fiscal para produtores 
rurais, o Secretário da Agricultura Ortigara disse que repassasse maiores informações que ele iria 
procurar resolver junto a Secretaria da Fazenda.6-Nilton Bezerra Guedes representante do Incra, 
fez um convite para dia o 20/12/2011, em que será realizada uma audiência pública em Rio 
Branco do Ivaí para a aquisição da fazenda Mestiça com uma área total de 2.911 hectares.  Sr. 
Norberto Ortigara  Presidente do Cedraf agradeceu a paciência de todos os Conselheiros ao longo 
do ano e desejou um Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. Eu Carlos R. Bittencourt redigi a ATA 
que deverá passar pela análise, correção e aprovação dos Conselheiros e após será assinado por 
mim e pelo Presidente do CEDRAF, após a aprovação do conselho. 
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