
 

 

 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E  

AGRICULTURA FAMILIAR – CEDRAF 
 

 ATA 57ª  DA REUNIÃO DO  CEDRAF REALIZADA EM 27/08/2013 
 

                    Pauta: 
 
09:30  1.0    Credenciamento. 
10:00  2.0    Abertura- Presidente do CEDRAF e Secretário da Agricultura Norberto 
Ortigara 
            2.1    Aprovação da pauta 
10:10  3.0     Informes do Secretário da Agricultura e do Abastecimento e Presidente do 
Cedraf Norberto Ortigara 
10:20   4.0    Aprovação do Plano Operativo Anual do PNCF – Márcio Silva- Crédito 
Fundiário 
10:40   5.0    Informes da Câmara Técnica de Credenciamento de Ater - Bittencourt 
10:45   6.0    Informes MDA – Reni Denardi e Abner 
            6.1    Chamadas Públicas de Ater 
            6.2    Chamadas Proinf  
11:30  7.0      Extinção da Câmara Técnica do Pronat 
11:40  8.0      Informes da 3ª CEDRSS e participação do Cedraf 
11:50  9.0      Assuntos Gerais 
12:30 10.0     Encerramento 
    
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e treze, realizou-se a quinquagésima 
setima reunião do Cedraf, nas dependências da Associação Banestado – Rua 
Cobacabana s/n – Praia de Leste município de Pontal do Paraná Estiveram presentes 19 
conselheiros titulares e seis suplentes no exercício da titularidade, totalizando vinte e 
cinco conselheiros, e mais três suplentes e cinco convidados. Conselheiros presentes: 
Norberto Anacleto Ortigara SEAB; Natalino Avance de Souza EMATER; Reni Antônio 
Denardi  MDA/DFDA; José Carlos Castilho FETAEP; Antônio de Souza Alves Rede  
Colegiado dos TERRITÓRIOS; Vilmar Agostinho Sergiki FETRAF-SUL;   Antônio Maciel B. 
Machado EMBRAPA; Ailton Santos da Silva MAPA/SFA; Amadeu Bonato     DESER;  Cyro 
Fernandes Côrrea Junior  INCRA; Carlos Manuel V. Ataide dos Santos SETS;    Juarez 
Santos da Costa FEPAR; Adelar Antônio Motter IAPAR; Alexandre Leal dos Santos 
Câmara Setorial JUVENTUDE; Antônio Vaz Filho APPA; Vinicius Milani SEBRAE; Rosana 
Corrêa Hannemann CONAB; Adriana Cristina Tussi Câmara Setorial de MULHERES; 
Edmir Manoel Ferreira Federação dos PESCADORES; Adriana Thomé SEED; Misael 
Jefferson Nobre REDE PUXIRÃO; Ana Maria Cruz QUILOMBOLAS; Gilson M Farias 
SICREDI; Flávio Marcos da Silva CRESOL e Maria da Aparecida Geffer ARCAFAR SUL 
compareceram também na condição de suplentes Valéria Nitsche SETS, Antônio Stresser 
FEPAR e Roseli Pittner Colegiado TERRITÓRIOS, Justificaram ausência as seguintes 
entidades: CCA; CEAGRO; FAEP; OCEPAR; REDE ECOVIDA; SEMA; SEPL e SETI; 
faltaram sem justificativas: ALP;  AMP e UNICAFES. Compôs a mesa o Secretário de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento e Presidente do Cedraf Norberto A Ortigara o 
Secretário Executivo do Cedraf Carlos Roberto Bittencourt. 2.0 Abertura-  O Presidente 
do Conselho Sr. Norberto Ortigara abriu a 57ª reunião do Cedraf dando as boas vindas 



 

 

aos conselheiros e convidados e apresentou os novos conselheiros(as): Adriana Cristina 
Tussi como conselheira titular representando a Câmara Setorial de Mulheres, Alexandre 
Leal dos Santos como conselheiro titular representando a Câmara da Juventude Rural.  A 
Rede de Colegiados Territoriais ainda não realizou a reunião para definir os novos 
representantes no Conselho e em função disto o Cedraf aceitou mais uma vez que  
Antônio Souza Alves e Roseli Pittner participassem nessa reunião como conselheiros, 
mas que seria a última.  2.1    Aprovação da pauta, o Presidente do Cedraf apresentou a 
pauta que foi aprovada pelo plenário do Conselho e informou que a Ata nº 56 não ficou 
pronta para à aprovação. 3.0 Informes do Secretário da Agricultura e do 
Abastecimento e Presidente do Cedraf Norberto Ortigara O Secretário falou  que daria 
os informes da Seab ao final da reunião nos assuntos gerais. 4.0    Aprovação do Plano 
Operativo Anual do PNCF – O Eng.º Agr° Marcio da Silva coordenador da UTE – 
Unidade Técnica Estadual do Crédito Fundiário, fez um balanço do programa no Paraná e 
a proposta do POA - Plano Operativo Anual, que foi aprovada pela Câmara Técnica do 
Crédito Fundiário do Cedraf e foi enviada por e.mail a todos os conselheiros, após a 
apresentação do POA Márcio esclareceu várias dúvidas, Castilho conselheiro pela Fetaep 
e Misael da Rede Puxirão levantaram a questão da proibição de compras da terra entre 
parentes, e solicitaram que a UTE e o Cedraf encaminhassem uma proposta ao MDA/SRA 
para que autorizassem este tipo de comercialização de terras, pois tem muitos casos de 
herança ou de irmãos que já não estão na propriedade e que os familiares desejam 
adquirir estas terras e seria melhor do que ir para médios e grandes proprietários. Após a 
discussão foi colocado em votação e aprovada a homologação do POA por unanimidade 
dos conselheiros. (Apresentação em anexo)  5.0 Informes da Câmara Técnica de 
Credenciamento de Ater Ortigara passou a palavra para Carlos Bittencourt Coordenador 
da Câmara Técnica que informou que da última reunião do Cedraf até hoje foram 
renovados os credenciamentos da Copagril; Planapec e credenciada a Cooperativa 
Cooperecológica. 6.1 Chamadas Públicas de Ater Reni Denardi conselheiro do Cedraf e 
delegado do MDA no Paraná fez uma apresentação das chamadas públicas e contratos 
de Ater desenvolvidos pelo MDA de 2010 até 2013. (Apresentação em anexo) Após a 
apresentação foi colocado em discussão, Amadeu conselheiro pelo Deser propôs que se 
formasse um grupo de trabalho - GT do Cedraf para discutir as chamadas públicas de Ater 
do MDA, Natalino conselheiro pelo Emater falou da Lei Estadual de Ater e da importância 
de ser feito um plano estadual, territorial, regional e até municipal de ater. Foi aprovado a 
criação do GT para discutir o Projeto de Lei da Anater, e ampliar as atribuições para todas 
as questões relativas a ater. 6.2    Chamadas Proinf -  Abner articulador estadual do 
MDA/SDT no Paraná fez uma apresentação do chamamento público para seleção de 
propostas de apoio a infraestrutura em territórios rurais – Proinf 2013, que tem como 
objeto selecionar projetos de infraestrutura para ampliar e qualificar a capacidade 
produtiva, de armazenamento, transporte e comercialização dos empreendimentos da 
agricultura familiar, assim como, os serviços públicos de inspeção sanitária nos territórios 
rurais e cidadania. Abner comentou também que foi alterado o fluxograma das propostas, 
não sendo mais necessário passar pela aprovação dos Conselhos Estaduais de 
Desenvolvimento Rural no caso do Paraná o Cedraf, também apresentou os prazos e 
calendário para 2013 desde a divulgação do chamamento público até o encaminhamento 
dos projetos aprovados para a contratação pelo agente financeiro.(apresentação em 
anexo) Vários conselheiros se posicionaram contra a decisão do MDA/SDT de não 
colocar mais o Conselho Estadual para aprovar os projetos do Proinf nos territórios e foi 
aprovado que o Cedraf encaminhe uma correspondência ao Ministro e a Secretária da 



 

 

SDT informando a contrariedade do Conselho. Ortigara agradeceu as apresentações do 
Reni e do Abner. 7.0 Extinção da Câmara Técnica do Pronat Em função de que o 
Cedraf não irá mais analisar os projetos do Pronat/Proinf, o Secretário Executivo propôs 
extinguir esta câmara técnica. Foi aprovada a extinção e ficou o indicativo de criar 
novamente caso os projetos do Proinf retomem ao Cedraf ou para analisar projetos do 
Programa Pró Rural. Foi proposto que o MDA informe ao Cedraf os projetos territoriais 
aprovados e encaminhados ao MDA em Brasília. 8.0 Informes da 3ª CEDRSS e 
participação do Cedraf  Bittencourt coordenador da Comissão Organizadora Estadual da 
3ª CEDRSS passou os informes da 3ª conferencia e fez um balanço das conferencias 
territoriais e intermunicipais e toda a programação da conferencia e convidou todos 
conselheiros e convidados para participarem da mesma e das palestras que serão 
realizadas a tarde de Valter Bianchini Secretário da SAF e de Norberto Ortigara Secretário 
da Seab. 9.0  Assuntos Gerais O Secretário da Agricultura do Paraná Norberto Ortigara 
relatou as negociações da Seab e Adapar com o MAPA pelo reconhecimento do SIP com 
as atribuições do SISBI. Também falou das ações da Seab em relação a assessoria via 
Sebrae para as agroindústrias familiares, e das ações referente ao MIP (Manejo Integrado 
de Pragas) para reduzir a utilização de agrotóxicos no estado e sobre a campanha em 
conjunto com diversas entidades no combate a tuberculose e brucelose bovina. Ailton 
conselheiro pelo Mapa, solicitou que fosse agendada para a próxima reunião do Cedraf 
dois pontos relacionados ao Ministério da Agricultura: sobre Emendas Parlamentares via 
Mapa e a as ações do Sisbi/Suasa, o que foi acatada pelos conselheiros. Carlos Manuel 
conselheiro pela SETS voltou a falar sobre as ações do Ministério Público e da Vigilância 
Sanitária da SESA no tocante ao SIM dos produtos da agricultura familiar do programa 
PAA. Antonio Souza Alves representando a Rede de Colegiados entregou ofício ao Cedraf 
e ao Incra solicitando agilidade nos processos de aquisição de terras para os assentados 
da reforma agrária. Vinicius Milani conselheiro pelo Sebrae falou das ações desenvolvidas 
pelo órgão no Vale do Ribeira. Márcio Miranda gerente da Câmara de Agroecologia 
comentou rapidamente sobre algumas ações da Câmara. As 12:30 horas o Presidente do 
Cedraf Norberto Ortigara encerrou a reunião e convidou  todos para participarem da 3ª 
CEDRSS e eu Carlos R Bittencourt Secretário Executivo do Cedraf 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. 
  
  
 
___ ______________________                         ____________________________ 
Carlos Roberto Bittencourt                                       Norberto Anacleto Ortigara         
Secretário Executivo do Cedraf                                       Presidente  do Cedraf 
 
 
 
 

 
 
 
  
 


