
  ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA AOS 
TREZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE 
 
                      Pauta: 
08:30- 1        Credenciamento. 
09:00- 2        Abertura- Presidente do CEDRAF e Secretario da Agricultura Norberto           
Ortigara 
9:10-   3.1     Aprovação da Ata n° 46 da Reunião do dia 13/12/11 . 
           3.2      Aprovação da Pauta. 
09:20- 4         Entidades credenciadas de Ater pela Câmara Técnica de Ater (Bittencourt) 
09:30- 5         Avaliação das Conferências Territoriais e Regionais de Ater  
10:00- 6         Programação da I Conferência Estadual de Ater 
           6.1      Confirmação dos Conselheiros na I CEATER e  divisão nos grupos 
10:30- 7         Agrocombustíveis X Alimentação Saudável  P. Werner Fuchs 

11:10- 8         Assuntos Gerais 
12:00   9        Encerramento 

12:15 10        Almoço     
                          Aos treze dias do mês de março de dois mil e doze, realizou-se a Quadragésima 

sétima 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 10 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 SETS , Vera Lúcia Cecchin Dapont REP. MULHERES , Marcelo Passos REDE 
ECOVIDA , Sérgio Machado 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,  Ailton S. 
Silva SFA/MAPA, Robson Mafioletti OCEPAR, Cyl Mara Munhoz SEED, Claudia Sonda 
SEMA/IAP, Rosana de Melo Correa CONAB, Rogério Rodrigues INCRA, Juarez S. Da Costa 
FEPAR, Tania Moreira FAEP, Vilmar Agostinho Sergiki FETRAF-SUL, Antonio Carlos  de Andrade 
Pereira QUILOMBOLAS, Antônio Souza Alves TERRITORIOS, justificaram ausência Cresol, 
Sicredi, Rep. Juventude e Rep. Indígenas, não justificaram ALP, APPA, Federação dos 
Pescadores e UNICAFES enviaram representantes mas sem direito a voto a Representação dos 
INDÍGENAS. Compôs a mesa o Presidente do CEDRAF Sr. Norberto Ortigara, 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 47ª Reunião do CEDRAF.  
  3.1- Aprovação da Ata n° 46 da Reunião do dia 13/12/2011. A ata da 46ª reunião do Cedraf foi 
aprovada por unanimidade sem alterações. 3.2 – Aprovação da pauta -foi aprovada com a 
inversão do item 7 para o item 5, Bittencourt Secretário Executivo do Cedraf informou que estava 
prevista a apresentação do ponto sobre Regularização Fundiária, pelo INCRA e ITCG, mas que 
devido alguns problemas, o INCRA solicitou que fosse transferida para a próxima reunião do 
Cedraf.  Norberto Ortigara Presidente do Cedraf e Secretário da Agricultura informou que a 
emenda parlamentar no valor de R$ 37.896.600,00 contando com a contrapartida do Estado do 
Paraná, referente a aquisição de máquinas, veículos e equipamentos para atender os municípios, 
não foi viabilizada pelo MAPA, mesmo com o Governo garantindo a contrapartida de R$ 
11.571.600,00, informou também que a aquisição das trinta patrulhas mecanizadas está em 
andamento e que nesta mesma semana abrirão os envelopes com as propostas das empresas. 

4 -Entidades credenciadas de Ater pela Câmara Técnica de Ater.   Bittencourt 
informou que até o momento 23 entidades já foram credenciadas para prestarem serviços 
de assistência técnica e extensão rural no Paraná, 16 (dezesseis) em 2010 , 5(cinco) em 
2011 e 2 (duas) em 2012 , as entidades que foram credenciadas em 2011 e 1012 foram 
as seguintes: Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná; 
Biolabore Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná; Central das 
Associações de Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais de Palmital; Fundação de 



Apoio ao Desenvolvimento Rural; Instituto Equipe de Educadores Populares; Planajan 
S/C Ltda e Planapec – Planejamento Agropecuário Ltda. Bittencourt informou também 
que estão solicitando credenciamento de Ater entidades de outros Estados para atuarem 
no Paraná, principalmente Santa Catarina e São Paulo. 7 Agrocombustíveis X 
Alimentação Saudável – O Conselheiro do Cedraf representando a Rede Ecovida Pastor 
Werner Fuchs reapresentou o trabalho que o mesmo já havia apresentado em uma das 
Oficinas da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que foi realizada 
em Salvador no dia 08/11/11. Após a apresentação (em anexo) alguns conselheiros 
debateram o assunto e elogiaram  o trabalho apresentado. 5 Avaliação das 
Conferências Territoriais e Regionais de Ater – Bittencourt apresentou os nomes que 
compõe a Comissão Organizadora Estadual e relatou a avaliação feita por esta Comissão 
em relação as Conferências Territoriais e Regionais, foram realizadas 14 Conferências 
Territoriais e 8 regionais, envolvendo dois mil e cem participantes, em um único dia foram 
realizadas nove Conferências. As Conferências ocorreram dentro de um clima de 
normalidade, com boa participação, duas delas somente no período de meio dia, as 
outras foram realizadas durante o dia todo; a metodologia com texto base e com 
propostas já vindas do Siater, para balizar as discussões acabou por engessar um pouco 
a discussão de novas propostas tanto para as próprias regiões/territórios como para a 
estadual; em várias locais faltou salas de apoio para que os cinco grupos temáticos 
pudessem discutir com mais tranquilidade; o fato que chamou mais a atenção foi que na 
maioria das Conferências os agricultores familiares usaram pouco da palavra, na sua 
maioria eram os técnicos que solicitavam inscrições para falar, devido a  isto a Comissão 
Organizadora Estadual esta propondo algumas alterações na dinâmica da Conferência 
Estadual para que os agricultores sejam priorizados nas falas principalmente nos grupos 
de trabalho. O Presidente do Cedraf Norberto Ortigara abriu a palavra para manifestação 
dos Conselheiros que estiveram presentes nas Conferências, as manifestações 
salientaram a questão do receio dos produtores rurais de se manisfestar, também a falta 
de tempo para aprofundar os debates, foram dadas algumas sugestões primeiro realizar 
Conferências Municipais para depois reunir nas territoriais e regionais, Reni Denardi 
Delegado do MDA no Paraná agradeceu o apoio do Governo Estadual, destacando a 
SEAB e o Instituto Emater pelo empenho na organização e execução das Conferências. 
Ortigara também agradeceu as entidades que se envolveram com a realização das 
Conferências, e disse que as Conferências Territoriais/regionais serviram também de 
aprendizado para novas conferências e salientou a grande participação nas Conferências, 
mesmo só sendo anunciada em novembro e que em dezembro foram formadas as 
Comissões  em pleno período de férias, da maioria dos técnicos, estiagem forte, colheita, 
Show Rural, mesmo assim foram mobilizados 2100 participantes no mês de fevereiro.  6 - 
Programação da I Conferência Estadual de Ater - 6.1- Confirmação dos 
Conselheiros na I CEATER – O Presidente do Cedraf apresentou  toda a programação 
da I Conferência Estadual de Ater da Agricultura Familiar e Reforma Agrária e conclamou 
pela participação dos Conselheiros na Conferência, pois a promoção é do Cedraf e todos 
são responsáveis pelo êxito da mesma, a CEATER será realizada de 13 a 15 de março no 
Clube Concórdia em Curitiba. Bittencourt relatou que a Conferência poderá ter 268 
delegados que foram eleitos nas Conferências Territoriais e Reginais, mais os 
Conselheiros do Cedraf e da Comissão Organizadora Estadual da Conferência. 
O Paraná terá direito a 40 delegados, sendo 2/3 (27) da sociedade civil com a eleição  de 
20 agricultores familiares, assentados da Reforma Agrária, Quilombolas, Pescadores, 
Indígenas e de Comunidades Tradicionais e 07 de entidades prestadoras se serviços de 
Ater não oficial e 1/3 (13) de entidades governamentais, sendo 08 de Ater Pública e 05 
Governamental ( federal, estadual e municipal)  deve ser garantido a presença de no 
mínimo 30 % de mulheres, ficando dos 40 delegados no mínimo 12 mulheres. A 
Conferência Nacional será realizada de 23 a 26 de abril em Brasília. 8 - Assuntos Gerais 



1- Câmara Setorial de Agroecologia -Marcelo Passos da Rede Ecovida informou que na 
reunião realizada no final do ano foi alterada a gerência da Câmara e que nos dias 22 e 
23 de março será realizada a próxima reunião da Câmara e como pauta principal sera 
debatida a minuta da proposta para a agricultura agroecológica e orgânica e 
possivelmente seja apresentada na Rio + 20, a reunião será no CPRA em Curitiba. 2- 
SFA/PR – Ailton Santos da SFA informou sobre algumas alterações em Secretarias e 
Diretorias do MAPA, e também comunicou que chegaram a quase 300 emendas 
parlamentares no MAPA e que 90% são referentes a patrulhas mecanizadas totalizando 
aproximadamente 400 milhões de reais, e chama atenção que existem outros projetos 
interessantes nos municípios mas que não chegam até aos parlamentares, deveria haver 
uma articulação maior, informou também que o prazo para as liberações encerram no dia 
07 de julho em função do período eleitoral. Informou também sobre o Dia Mundial da 
Água e Soberania Alimentar que será comemorado no dia 22 de março e falou também 
do dia do consumidor. 3- SEAB – O Secretário da Agricultura e do Abastecimento 
Norberto Ortigara informou sobre o andamento das três emendas parlamentares, a 
primeira construída pela SEAB, MDA, INCRA e MST, a segunda sobre pesquisa e a 
terceira relacionadas a máquinas agrícolas . 
4- MDA – Reni Denardi informou que no dia 14 de março(amanhã) será realizada em 
Brasília a posse do novo Ministro do MDA o Deputado Federal Pepe Vargas no Rio 
Grande do Sul que substitui o Deputado Federal Afonso Florencio da Bahia. 5- 
Representação Indígenas -  Marcelo Rodrigues, informou que o Conselheiro do Cedraf 
Romancil Cretã, não pode estar presente e também falou que a presença dos indígenas 
nas Conferências Territoriais e Regionais foram pequenas em função de problemas  que 
passa a Funai, solicitou que fossem abertas três vagas para a Arpin-Sul (Associação dos 
Indígenas) para a Conferência Estadual o qual de pronto foram atendidos e serão 
convidados sem direito a voto. O Presidente do Cedraf e Secretário da Agricultura 
agradeceu a presença de todos e disse que logo mais a tarde encontraria todos na 
abertura da Conferência de Ater, eu Carlos R Bittencourt redigi a presente ATA que 
deverá passar por análise, correção e aprovação dos Conselheiros e após será assinada 
por mim e pelo Presidente do Cedraf. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            ___________________________           
________________________________ 
             Norberto Anacleto Ortigara                                             Carlos Roberto Bittencourt 

            Presidente do CEDRAF          Secretário Executivo do CEDRAF 
 

 


