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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e doze, realizou-se a quinquagésima 
primeira  reunião do CEDRAF, nas dependências do Instituto Emater (Rua da Bandeira, 
500 – sala de reunião do 1° andar ) Estiveram presentes 25 conselheiros titulares e 
suplentes representando os titulares, mais 18 convidados. Conselheiros presentes: 
Norberto Anacleto Ortigara Presidente do CEDRAF/ SEAB,  José Carlos Castilho 
FETAEP, Nestor Bragagnolo SEPL, Luiz Marcelo Padilha SEBRAE-PR , Werner Fuchs 
REDE ECOVIDA, Natalino Avance de Souza EMATER-PR, Juarez S. Da Costa FEPAR, 
Reni Antônio Denardi MDA/DFDA-PR, Cláudio Palozi AMP, Márcio Lourenço INDÍGENAS, 
Marcos Junior Brambilla Câmara da JUVENTUDE,  Vera Lúcia Cecchin Dapont Câmara 
de MULHERES, José Luiz Schwab ARCAFAR-SUL, Antonio Maciel Botelho Machado 
EMBRAPA, Rosana de Melo Corrêa CONAB, Rogério Rodrigues INCRA, Cláudia  Chagas 
SEED, Anibal Santos Rodrigues IAPAR, Flávio M. Da Silva CRESOL, Antônio Vaz Filho 
APPA, Antônio Souza Alves Colegiado dos TERRITÓRIOS, Paulo C. Rodrigues Brizola 
CCA, Vilmar Agostinho Sergiki FETRAF-SUL, Admir Costa Freire – Federação dos 
PESCADORES,  Luiz Ademir Possamai UNICAFES. Justificaram ausência a seguinte 
entidade: DESER-PR; QUILOMBOLAS  e SEMA não justificaram:CEAGRO, OCEPAR,  
SETI, SETS, SFA-PR/MAPA e SICREDI ALP e FAEP. Compôs a mesa o Presidente do 
CEDRAF Sr. Norberto Ortigara e o Secretário Executivo do Cedraf Sr. Carlos Roberto 
Bittencourt, juntamente com os conselheiros presentes. 2.0 Abertura- Presidente do 
CEDRAF e Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento Norberto 
Ortigara,  deu as boas vindas aos Conselheiros e convidados presentes abrindo a 51° 
Reunião do CEDRAF. 2.2 Ortigara colocou em apreciação a pauta encaminhada com 
antecedência  a todos os conselheiros a qual todos aprovaram. 2.3 A  Ata n° 50 será 
apresentada na próxima reunião do Cedraf. 3 Informes Câmara Técnica de 
Credenciamento de Ater -  Bittencourt desejou um bom dia a todos e informou que foi 
credenciada apenas uma entidade a Gerar com sede em Curitiba, foram renovados os    
credenciamentos das seguintes entidades: Instituto Emater; Arcafar-Sul e Cooperiguaçu, 
foram analisadas e solicitadas correções das entidades: Ceagro e Deser.  Informou que 
as entidades credenciadas  que fizeram ou tem contrato de Ater nos dois últimos anos 
com o Governo Federal ou estadual necessitam declarações dos contratantes 
recomendando o recredenciamento,  que são os casos do Emater, Ceagro, Cooperiguaçu 
e Agroplântula, estão em processo de recredenciamento a  Agroplântula e Associação dos 
Pequenos Agricultores do Paraná. As entidades que vencem o credenciamento até o dia 



20 de setembro e que não iniciaram o recredenciamento, tem um prazo trinta dias para 
iniciar o processo de recredenciamento são elas: A Associação dos Técnicos Agrícolas;  
Associação Imbuia de Pesquisas e Associação Intermunicipal de Produtores de Leite do 
Sudoeste, já foi mandado e-mail e telefonado para todas. Três entidades apenas iniciaram 
o processo de credenciamento  e ultrapassaram  o prazo de 90 dias e serão excluídas da 
relação as seguintes entidades: Cooperativa Agroindustrial Cantuense,  PTS Parque de 
Tecnologia Social, e a Cavaclam. 5 Informes sobre proposta de alteração do 
Regimento Interno do Cedraf – Bittencourt relata que o Cedraf tem o Regimento Interno 
aprovado em 2003, e  outro de 2007 em função da alteração através do  Decreto 272 e 
como a composição do Cedraf  teve alterações, a proposta é de  corrigir este Regimento e  
após consulta as atas  de 2007, esta registrado que  que foi apresentado em uma reunião 
do Cedraf, mas não tem registro de aprovação, portanto esta valendo o Regimento 
Interno de 2003, será encaminhado novamente a proposta a todos os Conselheiros e 
discutiremos em reunião somente os destaques apresentados pelos Conselheiros e 
aprovaremos em uma das próximas reuniões do Conselho. 6  Parecer da Câmara 
Técnica do Proinf – Carlos Bittencourt apresentou o parecer da Câmara Técnica do 
Pronat reunida no dia 17 de Setembro, contemplando cada projeto. Norte Pioneiro – 
Proponente Prefeitura Municipal de Carlópolis SICONV 036639/2012- Aquisição e 
instalação de equipamentos para Centro de Comercialização e Padronização de Café, foi 
aprovado em 2011, e devolvido pela SDT por que contrariava Acordão do TCU para 
projetos que incluem construção civil, o Projeto foi ajustado com o valor total  de R$ 
291.903,17 e valor MDA R$ 286.065,11  a Câmara ratifica o parecer favorável do Cedraf 
de 2011 e foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros, ficando em terceiro lugar na 
hierarquia dos quatro projetos do Território Norte Pioneiro - Paraná Centro – Proponente 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste SICONV 037334/2012-  Ampliação de 
infraestrutura, aquisição de veículos, equipamentos e utensílios para a CFR de Santa 
Maria do Oeste e Pitanga, foi devolvido pela SDT em função do Acordão do TCU, foi 
ajustado com valor total R$ 255.500,00 e valor MDA de R$ 250.000,00 e a Câmara do 
Pronat ratifica o parecer do Cedraf de 2011 colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho. Paraná Centro – Proponente Cidcentro – Consórcio 
Intermunicipal – SICONV 038600/2012- Aquisição de oito veículos utilitários para 
distribuição de alimentos por cooperativas da agricultura familiar e dois veículos para 
gestão territorial (Grupo Gestor e CONSAD) Valor total R$ 408.780,00 e Valor MDA R$ 
403.680,00 este projeto é deste ano, A Câmara do Pronat recomenda a aprovação deste 
projeto pelo Cedraf e já tinha sido discutido na reunião anterior, colocado em apreciação 
foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. Centro Sul- Proponente 
Prefeitura Municipal de Irati - Construção de Centro Municipal de Processamento de 
Produtos da Agricultura Familiar- aquisição de equipamentos e um caminhão trucado 6x4, 
A Câmara do Pronat não recomenda a  aprovação deste projeto por ser municipal, não 
contemplando a proposta da SDT de que os projetos devem ser intermunicipais ou 
territoriais e achou também superdimensionado o caminhão a ser adquirido para 
transportar os produtos dos agricultores familiares do município até o Centro de 
Processamento, a plenária do Conselho indica pela devolução do projeto para os devidos 
ajustes, portanto não foi aprovado nesta reunião. Território Sudoeste- Proponente 
Prefeitura Municipal de Marmeleiro- Centro de Cultura Camponesa, a Câmara Técnica 
do Pronat informou que ainda não foi colocado no Siconv e que ainda falta alguns ajustes 
solicitados ao Colegiado Territorial do Sudoeste e deixa a critério do Conselho a decisão 
colocado em apreciação foi solicitado novamente que fique claro quem fará a gestão 
deste projeto e ainda uma posição mais concreta da Prefeitura Municipal de Marmeleiro, 
além que devem incluir no SICONV .Vale do Iguaçu – Casa Familiar de União da 
Vitória – Foi aprovado em 2011 e devolvido pela SDT por problemas na contrapartida, 
como não foi colocado no Siconv até ontem 17/09/12m, não podemos  aprovar, mas caso 



fosse colocado no Siconv há tempo, o parecer é favorável desde que também ajustem a 
contrapartida. Na apresentação dos projetos vários Conselheiros se posicionaram e 
solicitaram os esclarecimentos devidos, portanto todos foram amplamente debatidos. 
Sudoeste – Implantação do Sistema de Inspeção no Território do Sudoeste-  
Bittencourt relatou que mesmo chegando fora do prazo foi analisado pela Câmara 
Técnica, são dois projetos,  um de custeio e outro de investimento totalizando R$ 
2.271.121,70  além de ultrapassar  os valores designados pela SDT R$ 350.000,00 por 
território, os projetos de  custeio não são mais contemplados pela SDT, a Câmara Técnica 
avaliou o projeto como interessante, mas para buscar os recursos em outras fontes, como  
Mapa e Seab, pois não se enquadram como projetos do Proinf, não restando outra 
alternativa do que recomendar a não aprovação em função das normas do Proinf, disse 
que estão presentes na reunião o Chefe Regional da Seab de Francisco Beltrão,  Sr  Neri 
Munaro e Zélia Mafioletti técnica social do Emater Regional de Francisco Beltrão pra 
apresentar o projeto. Neri fez a apresentação inicial falando da potencialidade da região 
sudoeste, principalmente relacionadas ao Sisbi/Suasa e das agroindústrias. O projeto 
seria desenvolvido através de um consórcio de 21 municípios envolvendo inclusive um 
município de Santa Catarina, posteriormente Zélia fez a apresentação geral dos dois 
projetos, tanto o de investimento como o de custeio, após a apresentação Ortigara abriu a 
palavra aos presentes, Possamai Conselheiro pelo Unicafes, destacou a luta da 
agricultura familiar desde os anos de 1980 para a aprovação de uma legislação, 
relacionada aos sistema de inspeção sanitária, que contemplasse as reais condições das 
agroindústrias familiares. O Secretário da Agricultura Norberto Ortigara falou que não é 
necessário discutir a importância da ampliação dos sistema de inspeção, pois 
praticamente é consenso entre todos os presentes e gostaria muito de contribuir com este 
projeto do Sudoeste e projetos  em outra região do estado,  disse que a iniciativa é muito 
boa, mas acha que o projeto está superdimensionado, não necessitaria um médico 
veterinário, um veículo e estrutura para cada um dos 21 municípios do consórcio, mas 
que poderia iniciar por exemplo com um terço desta estrutura e ir ampliando conforme o 
crescimento da demanda, seria importante fazer um levantamento mais real das 
necessidades, este projeto poderia ter participação do Governo do Estado, do Governo 
Federal e das Prefeituras Municipais envolvidas no Consórcio, falou ainda que o projeto 
deve estar pronto no máximo em três meses para que o Governo do Estado possa alocar 
recursos ainda este ano. O Conselheiro Nestor Bragagnolo da SEPL disse  que 
componentes do Consórcio poderiam entrar em contato com o Governo de Santa 
Catarina, por que no projeto que eles estão discutindo com o Banco Mundial,  contempla 
ações de legalização de agroindústrias  e adequação de plantas e se colocou a 
disposição para ajudar o grupo do Sudoeste nestes contatos para trocar informações e 
experiências com Santa Catarina. O Conselheiro Reni também reafirmou que o projeto 
esta superdimensionado e que parece mais uma estruturação do SIM em cada município 
do que uma proposta de consórcio, e reafirmou que no Governo Federal projetos de 
custeio não são contemplados, somente através de chamadas públicas, o Conselheiro 
Antônio Alves representando o colegiado dos territórios, falou que há uma experiência 
exitosa no Território Norte Pioneiro, atendendo através do Consórcio de Municípios as 
agroindústrias no tocante a inspeção sanitária e que também poderia servir como 
exemplo. Ortigara disse que estava retirando de pauta este projeto e que deve ser 
formado um grupo e já destacou Natalino do Emater para acompanhar com a equipe do 
programa Fábrica do Agricultor, tanto do Emater como da Seab, e também com técnicos 
da Adapar/SIP, com  Nestor da SEPL que se colocou a disposição e com o pessoal da 
Seab e Emater da regional de Francisco Beltrão e agradeceu a apresentação feita pelo 
Neri e pela Zélia(Apresentação em anexo do projeto de investimento)  7 - Atuação 

Conjunta nos Territórios da Cidadania – O Conselheiro e Assessor da Diretoria do Sebrae 
Sr. Padilha apresentou  a evolução do projeto que várias instituições estão realizando nos 



Territórios da Cidadania, o Sebrae tem o papel de  coordenador, mostrou que o IDH 
destas regiões são os mais baixas do estado  e há uma similaridade com os indicadores 
de baixos negócios nestas mesmas regiões,  estes dados foram apresentados em uma 
reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE e assim resolveram privilegiar estes pontos 
relacionados aos negócios, pois os outros já são praticados por outras instituições, falou 
também que novos projetos serão  disponibilizados com recursos para que haja 
investimento direto e disponibilizou o site para todos os Conselheiros e a senha de acesso 
para acompanhar o desenvolvimento destes projetos, inclusive os recursos financeiros 
que estão sendo aplicados.  Presidente do Cedraf agradeceu Luiz Padilha pela 
apresentação (Apresentação em anexo)  8 Apresentação do Pronatec Campo – MDA  
O Conselheiro e Delegado Estadual do MDA Reni Denardi ,explanou sobre o programa 
Pronatec que está incluído no programa Pronacampo que foi divulgado no dia 20 de 
março de 2012. Os Objetivos são: expandir para o campo democratizando a oferta de 
educação profissional orientada com uma proposta pedagógica baseada nos princípios da 
Política de Educação do Campo e conformando as estratégias de integração da formação 
com as políticas públicas de inclusão social e produtiva; Articulação do Pronatec Campo 
via Programa dos Territórios da Cidadania e Territórios Rurais, para promover o 
desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania, por meio de 
uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Será constituído um  GT,  
(Grupo de Trabalho) interno que coordenará e acompanhará o processo de  mobilização e 
avaliação do funcionamento nos estados. As instituições ofertantes: Rede Federal de 
Educação Profissional Científica e Tecnológica e as Redes Estaduais e Distrital de 
Educação Profissional e Tecnológica serão responsáveis por ofertar e ministrar os cursos 
técnicos, de formação  inicial e continuada e qualificação profissional no âmbito da bolsa 
formação estudante Pronatec Campo. No Parana serão mais de mil vagas, distribuídas 
nas várias modalidades e  nas diversas caracterizações, este é o primeiro esforço 
organizado no estado. Será fornecido estes cursos também nos assentamentos, foi 
distribuído material de divulgação do programa a todos os presentes, Reni convida os 
conselheiros e convidados  para uma reunião no dia 11 de outubro. Ortigara agradeceu  
Reni Denardi pela apresentação. (apresentação em anexo) 9 - Discussão e Aprovação do 

Regimento Interno da Câmara Setorial de Mulheres- A Conselheira Vera Dapont 
representando a Câmara Setorial de Mulheres, disse que depois de algumas reuniões 
realizadas pela Câmara, concluíram que seria bom ter um Regimento Interno, para uma 
melhor condução da Câmara Setorial, reforça que esta proposta de  Regimento, já conta 
com  parecer jurídico da assessoria da Seab e estaria pronto para a aprovação, falou que 
espera que todos tenham lido a minuta do Regimento que foi encaminhado com 
antecedência a todos os Conselheiros, Ortigara abriu a palavra aos conselheiros para as 
manifestações, Padilha solicitou esclarecimentos sobre a  composição da Câmara Setorial 
de Mulheres do  Cedraf, Vera disse que acharam por bem manter inicialmente as dezoito 
entidades que foram indicadas em reunião do Cedraf, relatou que algumas entidades 
possivelmente não continuem depois da aprovação do Regimento Interno, pois hoje 
somente de seis a oito entidades das dezoito, estão enviando representantes nas 
reuniões da Câmara que acontecem um dia antes da reunião do plenário do Cedraf, 
ressaltou que após aprovação do Regimento será encaminhado a todas as entidades 
solicitando que confirmem se desejam permanecer na Câmara e confirmem suas 
representantes ou indiquem outras, pois de acordo com o Regimento, depois de 
determinado número de  faltas são passiveis de exclusão ou substituições. Disse que 
atualmente a Câmara  Setorial é coordenada por ela representando a Fetraf Sul, a adjunta 
é uma representante do Ceagro e a Secretária representa a Unicafes. Pastor Fuchs da 
Rede Ecovida  solicita alteração no artigo 3º passando o item VI para o item I, em função 
de prioridade nas suas funções e no artigo 6º solicita  trocar a palavra “incumbe” para 
“cabe”, O Presidente do Cedraf colocou em votação e foi aprovado por unanimidade com 



as alterações propostas. Para constar em ata a Câmara Setorial de Mulheres é 
constituída  por uma representante titular e uma suplente das seguintes entidades: 
Arcafar-sul, Deser, Ceagro, Faep, Fetaep, Fetraf, Emater, UFFS, MMC, MPA, Unicentro, 
Unioeste, Quilombolas, Cresol, Unicafes, MST, Seab e Sebrae. Ortigara agradeceu Vera 
Dapont pela apresentação. (Regimento Interno em anexo)  4- Informes do GT da Lei 

Estadual de Ater –  Sérgio Guarienti do Instituto Emater e também membro do GT que foi 
constituído na reunião do dia 21 de agosto do Cedraf, que irá apresentar uma proposta a 
ser  discutida  em todo o Paraná, disse que na mesma semana da última reunião do 
Cedraf, realizaram a primeira reunião desde grupo, com representantes das  oito 
entidades, na qual propuseram a metologia a ser empregada e marcaram uma agenda 
contemplando 22 reuniões em todas as regiões e territórios do estado, disse também que 
já houveram algumas reuniões e a participação média foi de 50 pessoas, mesmo 
enfrentando dificuldades por ser período eleitoral em função das eleições municipais, 
comentou que tanto técnicos de entidades de Ater, do poder municipal e beneficiários de 
Ater estão discutindo e apresentando sugestões para o Projeto de Lei de Ater. O 
Conselheiro Pastor Fuchs perguntou se a proposta  contempla a situação  das áreas 
destinadas a produção de alimentos, disse que as melhores áreas que deveriam ser para 
a produção de alimentos estão sendo usadas para plantio de monocultura, principalmente 
cana de açúcar e eucaliptos, Ortigara comentou que este assunto está relacionado a 
Zoneamento Agrícola do que numa Lei de Ater. Maciel Conselheiro pela Embrapa disse 
que leu o documento inicial e que gostaria de fazer algumas sugestões, como na pauta 
este ponto está como informes, Natalino Conselheiro do Instituto Emater disse que o GT 
está propondo realizar em Curitiba antes da próxima reunião do Cedraf uma reunião com 
entidades de classe, de pesquisa e universidades para discutir a proposta da Lei e que 
comunicaria por e.mail,  dia, horário e local. Márcio Lourenço Conselheiro representando 
os indígenas comentou que eles não conseguem se inserir na maioria dos programas 
governamentais, como o Pronaf, Trator Solidário e outros por não possuírem a 
documentação individual das terras, falou que trará para as reuniões do Cedraf algumas 
demandas dos indígenas, Natalino comentou que existe um grupo de trabalho no Emater 
discutindo uma proposta específica de Ater para os indígenas. Ortigara falou que o trâmite 
da proposta de Lei de Ater, passa pelas reuniões em todas as regiões do estado e culmina 
com a homologação pelo Cedraf, com revisão na forma pela assessoria jurídica da Seab 
e pela Casa Civil e culmina com o Projeto de Lei a ser encaminhado ainda esta ano para 
a Assembleia Legislativa. 10   Assuntos Gerais 10.1 Situação do Crédito Fundiário no Paraná - 

O Senhor Márcio da Silva Coordenador da UTE – Unidade Técnica do Crédito Fundiário 
narrou que em 2012 o Paraná ficou em segundo lugar no Brasil, ficando atras somente do 
Rio Grande do Sul em  número de contratações, até 2010 as contratações foram sendo 
reduzidas em função, do valor do teto  de compra por unidade ser baixo e com as 
correções deste valor a  partir de meados de 2010 o interesse pelo programa aumentou e 
consequentemente as contratações. O Paraná está também em segundo lugar no tempo 
de trâmite dos processos, levando aproximadamente 10 meses sendo que a média no 
Brasil é de 15 meses. Márcio também apresentou as cinco  entidades parceiras e o 
número de técnicos credenciados por estas entidades, em alguns municípios não há 
técnicos credenciados. Falou também que tem mais de 2.500 famílias do antigo Banco da 
Terra gerando um passivo muito grande, muitos dos proprietários não são mais os 
mesmos. Ortigara falou que nos novos projetos do crédito fundiário  devem também 
contemplar a construção de moradia, que pode ser pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida, deve ter  água,  saneamento e energia.  Reni falou do esforço que a UTE e as 
entidades parceiras fizeram e estão fazendo para informar os beneficiários que estão 
atrasados com os pagamentos das parcelas, para regularizarem imediatamente, pois o 
prazo final seria dia 28 de setembro, e perguntou qual foi o resultado deste esforço, 
Márcio comentou que a UTE junto com a Fetaep realizaram dez reuniões explicativas com 



os beneficiários. Disse que dos 2917 beneficiários como referência até novembro de 
2011, somente  15% aderiram a regularização, um dos motivos para a baixa adesão 
segundo Márcio deve ser pelas condições da Resolução 4929, pois só podem regularizar 
quem tem até seis parcelas vencidas e os quem tem mais não conseguem amortizar para 
fazer a adesão, além dos custos de cartório, foi dito  pelo Reni que as regras do crédito 
fundiário estão sendo modificadas em função da redução de juros em decorrência  da 
baixa dos juros em todo o sistema financeiro, fica o indicativo para que todos os 
beneficiários busquem a adesão e  mostrem o interesse de aderir e depois discute-se 
caso a caso. O Conselheiro Marcos Brambilla representando a juventude rural  disse que 
o MDA tem uma decisão importante pra tomar, principalmente em relação ao passivo do 
Banco da Terra, pois quase a totalidade são projetos grupais e neste tempo houve 
problemas, que  impedem as famílias a realizarem a adesão e solicitou que a delegacia 
do MDA no Paraná ajude a  sensibilizar Secretaria de Reordenamento Agrário do 
MDA.(apresentação em anexo) O Presidente do Cedraf Norberto Ortigara justificou que 
terá sair para ir numa audiência na Assembleia Legislativa, para tratar da crise da 
avicultura e deixou para coordenar o final da reunião Carlos Bittencourt Secretário 
Executivo do Conselho. Bittencourt informa que a reunião do dia 23 de outubro foi 
antecipada para o dia 10 de outubro e será numa quarta feira com os seguintes pontos de 
pauta: homologação do projeto de Lei de Ater, apresentação da câmara de agroecologia, 
apresentação do programa Conserva Bio e deliberações dos projetos  do Proinf. Em 
função do debate da proposta de lei de ater a reunião será marcada das 08:30 as 16:0O.   
Marcos Brambilla relatou  sobre o Encontro da Juventude Rural realizado em Praia de 
Leste que contou com a participação de  273  jovens,e que foi atingido todos os objetivos 
e agradeceu a todos os parceiros, destacando o Emater,  Seab e Fetaep, e comunica que 
no dia 09 de outubro será realizada a reunião da Câmara da Juventude Rural e espera 
que na reunião de dezembro seja aprovado o regimento interno da Câmara.  A 
Conselheira suplente Roseli informa que no dia 16 de outubro comemora-se o  “Dia 
Mundial da Alimentação”,  ressalta que  é um dia bastante importante pois esse ano a  
ONU também colocou como o “Ano Internacional do Cooperativismo, e instituiu como 
tema para comemorar esse dia  “Cooperativas Agrícolas Alimentam o Mundo”, Roseli 
solicita ajuda para divulgar o dia da alimentação e consequentemente valorizar as 
cooperativas e os agricultores familiares que são os responsáveis por mais de 70% da 
alimentação mundial. O Secretário Executivo do Cedraf Carlos Bittencourt agradeceu a 

presença de todos os Conselheiros e convidados, e desejou bom retorno a todos e deu por 
encerrada a reunião as treze horas, eu Carlos R Bittencourt redigi a presente ata que deverá 
passar por análise e correção e aprovação dos Conselheiros e após será assinada por mim e pelo 
Presidente do Conselho. 
 

 
 

   

_______________________ 
Carlos Roberto Bittencourt 
Secretário Executivo do CEDRAF 

 ________________________ 
Norberto Anacleto Ortigara 
Presidente do CEDRAF 

          
 

 


