
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E  
AGRICULTURA FAMILIAR – CEDRAF 

 ATA 58ª  DA REUNIÃO DO  CEDRAF REALIZADA EM 15/10/2013   
                    Pauta:  
08:15  1.0    Credenciamento. 
08:30  2.0    Abertura- Presidente do Cedraf e Secretário da Agricultura Norberto Ortigara 
           2.1    Aprovação da pauta 
           2.2    Aprovação da ata nº 56  
08:50  3.0     Informes do Secretário da Agricultura e do Abastecimento e Presidente do   Cedraf 
Norberto Ortigara 
09:00   4.0    Informes da 3ª CEDRSS 
09:10   5.0    Programa de Aquisição de Alimentos PAA  
            5.1     Conab 
09: 25  5.2    Esclarecimentos e discussão  dos acontecimentos ocorridos em setembro no    
Paraná(Entidades da Agricultura Familiar) e  rumos do PAA. 
10:40   6.0   Dia Mundial da Alimentação - Consea   
11:30   7.0   Editais de contratação de serviços de Ater para a cafeicultura e produção leiteira - 
MDA            
11:35    8.0    Editais PNAE      
11:45    9.0    Assuntos Gerais    
12:30    10.0   Encerramento 
 
Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e treze, realizou-se a quinquagésima  
oitava reunião do Cedraf, nas dependências do Instituto Emater no município de Curitiba  
Paraná Estiveram presentes 13 conselheiros titulares e nove suplentes no exercício da 
titularidade, totalizando vinte e dois conselheiros, e mais dois suplentes, atingindo o 
quorum para deliberação e vinte e sete convidados. Conselheiros presentes: Norberto 
Anacleto Ortigara SEAB; Natalino Avance de Souza EMATER; José da Encarnação Leitão    
MDA/DFDA; José Carlos Castilho FETAEP; Neveraldo da Silva Oliboni FETRAF-SUL;   
Antônio Maciel B. Machado EMBRAPA; Denilson Pasin DESER;  Cyro Fernandes Côrrea 
Junior  INCRA; Carlos Manuel V. Ataide dos Santos SETS;  Adelar Antônio Motter IAPAR;  
Zaios A das Neves APPA; Leonidas T Kaminski CONAB; Misael Jefferson Nobre REDE 
PUXIRÃO; Gilson M Farias SICREDI; Flávio Marcos da Silva CRESOL, Silvio Krinski 
OCEPAR; Nilton Agner Junior REDE ECOVIDA; Mario José de Souza SETI; Margit Hauer 
SEMA; Nestor Bragagnolo SEPL; Luiz Tomacheski UNICAFES e Jean Carlos Pereira 
CCA, compareceram também na condição de suplentes Miriam Fuckner EMATER e 
Werner Fuchs REDE ECOVIDA Justificaram ausência as seguintes entidades:  
CEAGRO; ARCAFAR-SUL; FEDERAÇÃO DOS PESCADORES, FAEP; QUILOMBOLAS; 
JUVENTUDE; MULHERES; SEBRAE; SFA faltaram sem justificativas: ALP; AMP; 
SEED e FEPAR. A Rede de COLEGIADOS TERRITÓRIAIS não indicou seus 
representantes, momentaneamente estão sem representação no Cedraf. Compôs a mesa 
o Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento e Presidente do Cedraf 
Norberto A Ortigara o Secretário Executivo do Conselho Carlos Roberto Bittencourt. 2.0 
Abertura-  O Presidente do Conselho Sr. Norberto Ortigara abriu a 58ª reunião do Cedraf 
dando as boas vindas aos conselheiros e convidados. Participaram desta reunião as 
seguintes entidades e que não fazem parte do Cedraf: CEAG; ALARJ; FÓRUM VALE DO 
RIBEIRA; COPASOL; CONSEA; CAE; APRAFI; AOPA; PREFEITURA DE CERRO AZUL; 
COOPAFI CERRO AZUL; CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL; Gabinete dos 



 

 

deputados estaduais Lemos e Luciana Rahain; CEFÚRIA; MINISTÉRIO 
PÚBLICO/CAOPMA; COOP. TERRA LIVRE; UFPR e PREF. DE RIO BRANCO DO SUL.  
2.1 Aprovação da pauta, o Presidente do Cedraf apresentou a pauta que foi aprovada 
pelo plenário do Conselho.   Antes de passar para o item 2.2 Norberto Ortigara solicitou 
um minuto de silêncio em homenagem ao extensionista Santini da Emater que acabou de 
falecer. 2.2 Aprovação da ata nº 56  informou que a Ata nº 57 não ficou pronta, colocado 
em discussão foi comunicado que o Conselheiro Reni Denardi solicitou uma pequena 
correção no relato que fez, informando que o toTal de recursos para A Agricultua Familiar 
AF- no Brasil será de 21 bilhões de reais e para o Paraná  três bilhões de reais, colocado 
em votação foi aprovada a ata com a correção encaminhada pelo conselheiro Reni 
Denardi. 3.0 Informes do Secretário da Agricultura e do Abastecimento e Presidente 
do Cedraf Norberto Ortigara comunicou que daria seus informes no item Assuntos 
Gerais. Justificou a antecipação da reunião do Cedraf em uma semana, mesmo sabendo 
que alguns conselheiros estão em Brasília na 2ª CNDRSS, se deu em função de um 
abaixo assinado com mais de trinta entidades e Conselhos, algumas fazem parte do 
Cedraf e outras  não, entre elas o Consea, Conselho de Alimentação Escolar, 
cooperativas e associações representativas da agricultura familiar, UFPR, muitas delas  
presentes nesta reunião do Conselho, o pedido foi em função da ação da Polícia Federal 
que prendeu vários agricultores, técnicos e diretores de cooperativas envolvidas com o  
Programa de Aquisição de Alimentos-PAA executado pela Conab. 4.0  Informes da 3ª 
CEDRSS Bittencourt Secretário Executivo do Cedraf, fez um balanço da Conferencia e 
falou que todos os relatórios; propostas aprovadas; delegados(as) eleitos(as), distribuição 
geográfica dos delegados no Paraná estão no site da Seab no endereço www.seab.org.br,        
Foram 876 propostas aprovadas nas 23 conferencias territoriais e intermunicipais, destas 
foram sistematizadas pela Comissão de Sistematização Estadual ficando 151  
encaminhadas para a 3ª CEDRSS e na Conferencia Estadual foram aprovadas 51 e 
encaminhadas 40 propostas para a 2ª CNDRSS em ordem de prioridade. Em relação aos 
delegados, dos 277 eleitos e natos compareceram 227 , dos 36 conselheiros do Cedraf 
participaram 25, somando com convidados e observadores totalizaram 300 pessoas. 
Bittencourt conclui o relato informando que já foi montado um grupo de trabalho para 
elaborar o Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e  Solidário- PEDRSS 
que deverá ficar pronto sessenta dias após a divulgação do PNDRSS.   Norberto 
conclamou para os Conselheiros entrarem no site leiam  todo o material da Conferencia. 
5.0 Programa de Aquisição de Alimentos PAA – Ortigara informou que o PAA 
executado pela Conab está sob investigação no Paraná e corre em segredo de justiça, 
com várias prisões e afastamento de técnicos, com a acusação de mau uso dos recursos 
públicos, para passar algumas informações foi convidado o Superintendente Interino da 
Conab no Paraná Sr. Erli Ribeiro. 5.1 Conab  Ribeiro fez uma apresentação informal, 
falando sobre o programa desde o inicio em 2003, das dificuldades da Conab operar por 
falta de funcionários, falta de concurso público por muito tempo, média de idade dos 
funcionários da Conab em 58 anos. Do fato ocorrido em 24/09/13 sabe-se que as 
investigações começaram em 2011 no município de Foz do Jordão e foram encontradas 
algumas irregularidades, de acordo com as normas e foi encaminhado ao Ministério 
Público Federal. Falou da responsabilidade que os funcionários da Conab tem com o 
programa e  muitos trabalham até depois do expediente para dar conta de tudo, alguns 
funcionários foram chamados para depor e parte afastados por 90 dias de suas atividades 
e um por tempo indeterminado. Este programa envolve vários atores: agricultores 
familiares; cooperativas; entidades de controle social; Emater; Secretarias Municipais de 
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Agricultura; Universidades entre outras. Relatou o fluxo do programa da produção, 
passando pelas cooperativas e chegando na ponta, que são: asilos, creches, escolas, 
restaurantes populares etc. Falou que algumas normas do programa conflitam com a 
legislação. Disse que os funcionários da Conab estão chateados com a situação, pois 
sempre se dedicaram aos programas executados pela companhia, e no caso do PAA, 
afirmou que os recursos não passam pelas “mãos deles”, são depositados nas contas das 
cooperativas via Banco do Brasil, e somente depois das notas serem checadas  com as 
assinaturas de recebimento dos produtos, que era emitida a autorização, e “não seria por 
2kg de comida que colocariam suas vidas em jogo”. O PAA é um excelente programa e  
copiado por diversos países, se tem problemas em algumas cooperativas ou com alguns 
agricultores, estes erros devem ser corrigidos e caso sejam problemas mais graves 
deveriam ser excluídos do programa. A Conab deverá repensar sua atuação no programa 
no estado, levando-se em conta a demanda do programa e o número de funcionários a 
disposição dele. Agradeceu ao Cedraf pelo convite e se colocou a disposição. Ortigara 
abriu a palavra para manifestações, José A Marfil da AOPA e da Rede Ecovida e ex 
Conselheiro do Cedraf, foi escolhido  para falar no Cedraf em nome de todos. Marfil disse 
que fizeram três reuniões desde que estourou o problema no Paraná, já fizeram vários 
manifestos, e a  Carta do Paraná, disse que a ação da Polícia Federal – PF não afeta só a 
Conab, mas sim um dos melhores programas desenvolvidos pelo governo federal em 
parceria com estados, municípios, cooperativas, associações de agricultores e além de 
trazer um grande resultado social para a agricultura familiar – AF e  camponesa e 
contribui com o pessoal da cidade. Em alguns lugares pessoas estavam passando fome e 
com o PAA começaram a receber alimentos saudáveis da AF. Marfil falou da truculência 
das ações da PF na prisão dos agricultores, técnicos e gestores das cooperativas. Falou 
que até a data de hoje continuam presos nove pessoas e que o Poder Judiciário esta 
negando  habeas corpus para os indiciados, mesmo sem antecedentes criminais, muitos 
estão em estado de depressão. Diz que não houve desvios, e que o programa foi criado a 
dez anos e não foi atualizado, mesmo com um incremento nas operações, faltou 
capacitação para os gestores e há uma diferença entre as normas e a legislação. Hoje 
vários agricultores querem sair do programa mesmo necessitando do PAA, por medo de 
serem presos, e se ocorrer afetará os beneficiários como: asilos, creches, escolas entre 
outros. Ocorreram casos dos agricultores  não terem no momento por exemplo, alface e 
entregarem repolho, ou entregar abobrinha por falta de pepino, mas foram respeitados os 
valores dos produtos. Ressaltou a importância do Cedraf com a representação de 36 
entidades e que o Conselho deve se manifestar em relação ao caso e agradeceu a 
oportunidade de falar em nome de todos.  Usaram a palavra Joaquim do Fórum do Vale 
do Ribeira e Secretário da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul; Jean da 
Cooperativa Central dos Assentados CCA; Nilton Agner conselheiro pela Rede Ecovida, 
Alexandre agricultor agroecológico de Rio Branco do Sul; Adenival do Cefúria; Luiz 
Tomacheski conselheiro pela Unicafes; Neveraldo conselheiro pela Fetraf- Sul; Maciel 
conselheiro pela Embrapa; Natalino conselheiro pelo Emater;  Leitão conselheiro pelo 
MDA ; Deputado Estadual Professor Lemos; Cyro conselheiro pelo Incra; Isaias 
conselheiro pela APPA e Misael conselheiro  pela Rede Puxirão, todos ressaltaram a 
importância do programa PAA, dos grandes benefícios que traz para os agricultores 
familiares e para os beneficiários da cidade, acreditam na inocência dos agricultores 
familiares, técnicos da Conab e do Emater indiciados, repudiaram a forma de como 
prenderam os indiciados. Destacaram a importância de rever as normas do programas, 
capacitar os gestores das cooperativas. A capacitação já está sendo feita em 66 



 

 

cooperativas da agricultura familiar e dentro delas 11 de assentados realizadas pelo Incra, 
todas com recursos do MDA e executadas pelo Emater e  Adeop, através de chamadas 
públicas. Todos colocaram que no momento a prioridade é a libertação dos presos e que 
deveria ser enviada a 2ª CNDRSS, que está sendo realizada em Brasília uma moção 
sobre este caso. Ortigara Presidente do Cedraf disse que o assunto foi bem debatido e 
esclarecido e apontou cinco ações que foram manifestadas nas falas dos conselheiros e 
que devem ser encaminhadas: 1- Ação para soltura dos presos; 2- Moção do Cedraf a ser 
encaminhada a 2ª CNDRSS, para autoridades, entidades, imprensa e para os 
conselheiros. 3 - Fortalecimento dos mecanismos de gestão das entidades, cooperativas 
e associações da agricultura familiar; 4 – Manifestação contra a paralisação dos 
programas do PAA e PNAE e outros programas similares; 5 – Recriar a Câmara Técnica 
do PAA e PNAE no Cedraf, que foi desativada e criado um GT na SETS, que é 
responsável pelo programa do PAA pelo governo do estado. Esta Câmara Técnica teria 
atribuições para propor mecanismos de aperfeiçoamento do programa, quatorze 
entidades se inscreveram para participar da Câmara, foi comentado que grupos com 
muitos representantes acaba inviabilizando a própria Câmara pela dificuldade de reunir. 
Norberto falou que iria conversar com  Ministros com representantes da Justiça Federal e 
Estadual, com a Polícia Federal, com o objetivo de ver como melhorar a situação dos 
presos que estão nas delegacias ou penitenciárias estaduais. Maciel leu uma proposta de 
moção elaborada pelas entidades que solicitaram a antecipação da reunião do Cedraf, 
após a leitura Jean da CCA, Natalino da Emater e Leitão do MDA fizeram algumas 
sugestões de alterações no texto e acatadas por todos e posteriormente foi colocado em 
votação, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, a Moção 
aprovada está transcrita a seguir.  
MOÇÃO DE APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES PRESOS NO ESTADO DO PARANÁ – 

CEDRAF/PARANÁ 
A Agricultura Familiar e Camponesa tem um papel fundamental na produção de alimentos 
no Brasil.  
Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, a Agricultura Familiar é 89% mais 
produtiva que o modelo tradicional e com apenas 24,3% da área agricultável participa 
com 38% do valor bruto da produção. Entretanto, na atualidade, ainda existem milhares 
de famílias produtoras que vivem à margem do processo de produção. 
Em 2003, com a necessidade de tornar as política públicas estruturantes, o Governo 
lançou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que tem como principais objetivos 
promover o acesso a alimentos às populações em situação de insegurança alimentar e a 
inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar e 
camponesa. 
Os alimentos adquiridos pelo PAA são destinados às instituições sócio assistenciais, 
equipamentos públicos de alimentação e nutrição como restaurantes populares,  
cozinhas comunitárias e bancos de alimentos e para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 
Em 10 anos, o Programa já está presente em 2.352 municípios brasileiros, adquire mais 
de meio milhão de toneladas de alimentos, das mãos de quase 200 mil agricultores e os 
transfere para mais de 20 mil entidades que recebem esse alimento.  

O bom desempenho do PAA fez com que o Governo promulgasse em 2009, a Lei No 
11.947, chamada Lei da Alimentação Escolar incorporando a mesma lógica do PAA ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), obrigando os estados, os municípios 
e o Distrito Federal a adquirirem um mínimo de 30% de alimentos da agricultura familiar 



 

 

para serem fornecidos na alimentação escolar.  
Aqui no Paraná, a CONAB, que é o órgão do Governo Federal responsável pelo 
abastecimento alimentar, compra os alimentos dos produtores familiares e os repassa 
para creches, escolas e hospitais da rede pública, atendendo quase 3 milhões de pessoas 
em nosso Estado. 
Mas nem tudo são flores... 
Com a deflagração da operação “agrofantasma”, pela Polícia federal, que investiga 
supostas irregularidades e desvios de recursos no Programa, vários agricultores e 
técnicos aqui do Estado do Paraná foram presos injustamente.  
O CEDRAF-PR vem aqui manifestar o seu apoio aos agricultores/as e técnicos que estão 
sendo vítimas de um sistema burocrático inadequado que não compreende a 
complexidade e particularidade deste importante segmento que nos alimenta - a 
Agricultura Familiar. 
Podem haver falhas no PAA e essas devem ser sanadas. Entretanto, não se pode concluir 
que houve má fé na gestão do dinheiro público. 
Por entender que os nossos agricultores e agricultoras não são bandidos e merecem todo 
o nosso respeito, afinal de contas, eles são os responsáveis pelo alimento presente em 
nossas mesas, o CEDRAF-PR aprovou esta MOÇÂO: 

pelo fortalecimento do PAA enquanto uma ação concreta do Estado Brasileiro para 
garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN); 

pela desburocratização do PAA e melhoria das normativas do Programa, adequando a 
realidade da agricultura familiar e camponesa e suas organizações; 

apoio e fortalecimento das organizações do campo e da cidade, pois são elas que 
estão operando na ponta o Programa; 

Pela libertação de 11 agricultores e técnicos que encontram-se presos no Estado do 
Paraná 

8.0 Editais do PNAE Jorge Barbosa  Presidente do Conselho Estadual de Alimentação 
Escolar, relatou que os editais do PNAE devem ser publicados na próxima semana e 
ficará aberto por 20 dias,  comentou que foram realizadas algumas modificações por 
sugestões das entidades representativas dos agricultores familiares e camponesa, Jean 
da CCA comentou que houve   avanço no Paraná e tem espaço para avançar mais. Jorge  
colocou a disposição do Cedraf e das entidades da agricultura familiar o Conselho da 
Alimentação Escolar e que é interessante uma parceria do Cedraf, Consea e CAE.   6.0   
Dia Mundial da Alimentação – Consea - Silvia Rigon representando o Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional – Consea e Professora da UFPR  parabenizou o 
Presidente do Cedraf  pela antecipação da reunião em função dos problemas já discutidos 
anteriormente em relação ao PAA e as prisões no estado. Falou que no dia seguinte, 16 
de Outubro será comemorado o Dia Mundial da Alimentação e que a agricultura familiar 
tem um papel importante na soberania alimentar. Destacou o fato de que nessa reunião 
do Cedraf estão reunidos representantes de três conselhos estaduais relacionados a 
agricultura e soberania alimentar, Cedraf, Consea e Cae e da importância de trabalharem 
juntos, falou do grande papel que o PAA e PNAE tem com a segurança alimentar e 
nutricional, por ser um programa inovador entre os outros, destacando com o 
comprometimento do desenvolvimento social. Ressaltou a arbitrariedade ocorridas nas 
prisões e indiciamentos feitas no dia 24 de Setembro. Acredita que não houveram desvios 
de  recursos públicos, nem má-fé, devem ter ocorridos problemas na execução das  
normas,  falou que os 27 Conseas do país estão se mobilizando em defesa do PAA, 
destacou que o Diretor da Conab Silvio Porto e o Valmor Bordin da Conab do Paraná  



 

 

sempre tiveram compromissos com a causa pública. A Professora Regina Lang da UFPR 
e Presidente do Consea em Curitiba convidou para que todos estejam no dia seguinte na 
Boca Maldita para comemorar o dia mundial da alimentação e defender o programa PAA. 
Também haverá um pronunciamento da Assembleia Legislativa em alusão ao Dia Mundial 
da Alimentação e dos fatos já narrados na reunião. Ortigara agradeceu as Professoras 
Silvia e Regina pelas apresentações. 7.0 Editais de contratação de serviços de Ater 
para a cafeicultura e produção leiteira - MDA O Eng.º Agrº Dant Macedo do MDA, 
informou sobre as chamadas públicas de ater paras cadeias produtivas de café e leite. 
Para o leite serão mais de  R$ 12.750.000,00 nos próximos três anos, atingindo 4.000 
agricultores familiares em 93 municípios do Paraná e para a cadeia do café serão mais de 
R$ 5.600.000,00 beneficiando mil agricultores familiares em 26 municípios. Deverá ter 
unidades de referencia assistidas por um profissional de nível superior em ciências 
agrárias, um coordenador para cada grupo de 15 técnicos e no máximo 80 famílias por 
técnico. Comentou que deverá ser divulgados nos próximos dias uma chamada pública de 
ater para agroecologia e agricultura orgânica e possivelmente para 2014 de fruticultura. 
Ortigara agradeceu a apresentação do Dant e informou que o Instituto Emater deverá 
concorrer em alguns lotes e com a nova Lei Estadual de Ater o estado deverá também 
fazer chamadas públicas de ater. Nilton da Rede Ecovida reinvidicou que o MDA deveria 
pensar em fazer chamadas públicas de ater separando os órgãos do poder público das 
privadas. 9.0  Assuntos Gerais Norberto Ortigara Secretário da Agricultura e Presidente 
do Cedraf  chamou atenção dos conselheiros para dois problemas importantes na 
agropecuária paranaense, o primeiro relacionado com agricultura que é  a redução por 
parte de muitos agricultores dos cuidados com o solo, água, controle de pragas e doenças 
sem levar em conta o manejo integrado de pragas, e que poderia reduzir assim o 
consumo  exagerado dos agrotóxicos. O Governo do Estado através de seus órgãos e 
entidades não governamentais  farão uma campanha com a realização de quatro grandes 
seminários e posteriormente mais onze regionais, com a mobilização  dos  profissionais 
que atuam na área e também com a compra de equipamentos para melhorar a situação 
atual. O segundo relacionado a pecuária, disse  que junto com a campanha da vacinação 
contra a febre aftosa, que espera que seja uma das últimas, será lançada a campanha 
contra a brucelose e tuberculose bovina, que já foi apresentado os problemas causados 
por estas doenças em reuniões anteriores do Cedraf.  Serão realizados exames em todo 
o rebanho até maio de 2014, reafirmou que para brucelose há vacinas e também 
contempla uma campanha junto aos lacticínios para pagar um adicional a mais pela 
qualidade do leite entregue pelos produtores. No caso da tuberculose a Seab está 
buscando uma proposta para indenizar  em cerca de 70% do valor da carcaça do animal 
abatido. As 12:30 horas o Presidente do Cedraf Norberto Ortigara encerrou a reunião 
agradecendo a presença dos conselheiros e convidados e desejou um bom retorno aos 
presentes de outras cidades. 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 
 



 

 

 
 
 
 

 


