
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E  
AGRICULTURA FAMILIAR – CEDRAF 

         ATA 60ª  DA REUNIÃO DO  CEDRAF REALIZADA EM 18/02/2014   
 
                    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 59  
08:50  3.0    Informes do MDA (Reni Denardi) 
09:10  4.0    Informes Câmara de Credenciamento de Ater (Bittencourt)      
09:15  5.0    Informes da reunião em Brasília sobre PAA com MDS, Consea e MDA)          
09:30  6.0    Resultado das chamadas públicas do PNAE (Márcia Stolarski – SEED/Sude) 
09:50  7.0    Aprovação Regimento Interno Câmara de Agroecologia (Márcio Miranda) 

10:00  8.0    Criação do GT/Comitê/Câmara de Desenvolvimento Territorial (Jefferson) 

10:15  9.0    Consolidação e certificação de áreas contínuas livres de agrotóxicos(Pastor Fuchs ) 

10:35   10   Atividades para o Ano Internacional da Agricultura Familiar (Maciel) 

11:05    11   Construção de casas e abastecimento de água tratada para comunidades tradicionais 
( Misael) 

11:15    12    Informes do Secretário da Agricultura e do Abastecimento (Norberto Ortigara) 

11:30    13    Assuntos Gerais 

12:15    14    Encerramento 

Aos dezoito dias do mês de Fevereiro de dois mil e quatorze, realizou-se a sexagésima  reunião 
do Cedraf, nas dependências do Instituto Emater no município de Curitiba - Paraná Estiveram 
presentes dezessete conselheiros titulares e dez suplentes no exercício da titularidade, totalizando 
vinte e sete, atingindo o quorum para deliberação e mais três conselheiros na condição de 
suplentes e Leandro da Silva representando a Amcespar sem direito a voto e dez convidados. 
Conselheiros presentes: Norberto Anacleto Ortigara SEAB; Natalino Avance de Souza EMATER; 
Reni Denardi MDA/DFDA;  Neveraldo Oliboni FETRAF-PARANÁ; Antônio Maciel B. Machado 
EMBRAPA; Adelar a Motter IAPAR;   José Israel de Souza SICREDI; Flávio Marcos da Silva 
CRESOL, Nilton Agner Junior REDE ECOVIDA; Cláudia Sonda SEMA; Sandra Cristina Lins 
Santos SEPL; Paulo Cesar R Brizola CCA; Ailton Santos da Silva SFA/MAPA; Juarez S da Costa 
FEPAR; Luiz Marcelo Padilha SEBRAE; Edmir M Ferreira PESCADORES, Adriana Thomé SEED; 
Márcio Miranda CÂMARA SETORIAL DE AGROECOLOGIA; Leonidas T Kaminski CONAB; Paulo 
Roberto Sanitá REDE COLEGIADO DOS TERRITORIAIS; José Carlos Castilho  FETAEP; Misael 
Jefferson Nobre REDE PUXIRÃO; Denilson Pasin DESER; Leonardo Pereira Xavier CEAGRO; 
Silvio Krinski OCEPAR; José Luiz Schwab ARCAFAR SUL E Cyro Fernandes Correa Junior 
INCRA compareceram também na condição de suplentes Nilceu R X de Nazareno IAPAR, Werner 
Fuchs REDE ECOVIDA e Maria Aparecida Geffer ARCAFAR SUL : Faltas sem justificativa: ALP; 
FAEP; UNICAFES; APPA; QUILOMBOLAS; CÂMARA JUVENTUDE RURAL; CÂMARA 
MULHERES; SETI e SETS. Compôs a mesa o Secretário e Presidente do Cedraf Norberto 
Ortigara o Diretor Presidente do Instituto Emater Rubens Ernesto Niederheitmann e o Secretário 
Executivo do Conselho Eng. Agrº Carlos Roberto Bittencourt.  2.1 Aprovação da pauta, Ortigara 
apresentou a pauta que foi aprovada pelo plenário do Conselho.  2.2 Aprovação da ata nº. 59, 
Bittencourt informou que a ata de número 59ª não estava pronta, ficando a discussão e aprovação 
para próxima reunião, informou que o orçamento do estado ainda não foi aberto e em função disto 
não foi contratada a empresa de som com os 4 microfones e nem  o serviço de gravação, estamos 



 

 

usando o som do Instituto Emater e a gravação será por celular, portanto solicita que os informes 
e propostas sejam de preferencia encaminhados por escrito à mesa. 3.0  Informes do MDA - Reni 
informou que os preços de venda do feijão pelos produtores caíram muito no mês de Janeiro, 
ficando muito abaixo dos preços de garantia, tanto para a agricultura familiar como para a 
empresarial, o que levou o governo federal a realizar operações de AGF. Pela primeira vez foram 
utilizados recursos do MDA para aquisição de feijão dos agricultores familiares, com limite de cem 
sacas por agricultor, posteriormente os preços tiveram uma pequena reação positiva, uma das 
dificuldades da operação é a logística de armazenagem. Ortigara elogiou a pronta intervenção do 
Governo Federal através do MDA, Mapa/Conab. 4.0 Informes da Câmara de Credenciamento 
de Ater – Bittencourt coordenador da Câmara Técnica, informou que desde a última reunião 
realizada em dezembro não foram realizados novos credenciamentos e nem renovação. Estão em 
processo de renovação as seguintes entidades, Fundação Terra e Instituto Equipe de Educadores 
Populares. 5.0   Informes da reunião em Brasília sobre PAA com MDS - Nilton da Rede 
Ecovida informou que representantes da AF estiveram em Brasília e entregaram documentos para 
o MDS e MDA referentes ao programa PAA, disse também que ha cooperativas e associações de 
agricultores familiares que não receberam os valores referentes aos produtos entregues, 
Kaminsky Conselheiro represetnando a Conab informou que os funcionários afastados ainda não 
retornaram a empresa e que devem trabalhar em setores diferentes do PAA ao retornarem e que 
são poucos os funcionários para atender toda a demanda, mas que estão sendo regularizadas 
todas as pendências. Denardi falou das mudanças que estão sendo discutidas no PAA e que 
deverá ocorrer em breve, as prefeituras terão uma responsabilidades maior na execução do 
programa, e reforçou que o  governo e as cooperativas  devem buscar comercializar os produtos 
no mercado institucional como as Forças Armadas, Universidades Federais e Estaduais, presídios 
entre outros. O Secretário da Segurança Alimentar do MDS Arnoldo Campos virá nos próximos 
dias a Curitiba para discutir algumas destas mudanças com a Conab e outros órgãos. Vários 
Conselheiros se manifestaram, o PAA vem sendo discutido em todas as reuniões do Cedraf 
principalmente depois dos acontecimentos de Setembro de 2013 no  Paraná. 6.0 Resultado das 
Chamadas Públicas do PNAE – Ortigara convidou a Diretora de Infraestrutura e Logística da 
SEED/SUDE Márcia Cristina Stolarski para fazer o uso da palavra, Márcia agradeceu o convite 
feito pelo Conselheiro Maciel e pelo Cedraf, falou que o valor disponibilizado pelo Governo 
Federal de cinquenta e oito milhões de reais é expressivo, mas é o mesmo dos últimos três anos e 
que o Paraná deverá contratar todo este recurso em 2014. A partir dos próximos editais devem ser 
priorizadas as cooperativas que entregam os produtos contratados sem atrasos e fazem as 
operações corretamente. Márcia disse que um dos problemas foi a entrega do feijão por parte das 
cooperativas, foram contratados e depois não entregaram por que os preços no mercado 
convencional estavam melhores para os produtores e isto prejudica o programa, os agricultores 
familiares e as cooperativas devem honrar os compromissos de entrega assumidos, disse também 
que os produtores de leite estão reclamando do preço do Conseleite, que é o referencial para as 
compras do produto pela Sude. Natalino disse que o Instituto Emater é parceiro do programa e 
contribuirá para que todos os municípios do Paraná sejam contemplados com o PNAE. Márcia 
falou que poderia ter mais produtos orgânicos no programa, só não é maior em função da 
classificação na ordem de prioridades, vem depois dos produtos  das comunidades indígenas, 
quilombolas e assentamentos, mesmo sendo convencionais, ao longo dos últimos anos o 
crescimento na entrega de produtos orgânicos vem crescendo, este ano que praticamente ficou 
estabilizado em relação a 2013. Vários conselheiros se manifestaram da importância dos produtos 
orgânicos e que deveriam ser priorizados no PNAE. Ortigara falou que a Seab e suas vinculadas 
junto com o MDA e a Seti estão trabalhando para aumentar as unidades demostrativas em 
agroecologia com intensificação de ater nestas propriedades. Márcia respondendo alguns 
conselheiros informou que são aproximadamente 12.500 produtores envolvidos com o PNAE e 
entregou um fôlder relativo ao prêmio promovido pela Fundação Banco do Brasil que a Sude 
recebeu por ter ficado em 3° lugar no Brasil na categoria Tecnologia Social com o trabalho “ 
Sistema Eletrônico para Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, Norberto agradeceu a 
Márcia e sua equipe de trabalho por esta conquista e pelo trabalho desempenhado no PNAE, 



 

 

junto com as entidades representativas dos agricultores familiares.(apresentação em anexo) 7.0    
Aprovação Regimento Interno Câmara de Agroecologia, Bittencourt informou que foi 
encaminhado a minuta de Regimento Interno elaborada pela Câmara para todos os conselheiros 
titulares e suplentes e não recebeu nenhuma manifestação de  alteração. Márcio Miranda 
Secretário da Câmara  se colocou a disposição para dirimir qualquer dúvida,  colocado em 
discussão e aprovação, foi aprovado sem nenhuma alteração. Bittencourt informou que na 
semana anterior foi encaminhado a vários  órgãos e entidades o documento apresentado pela 
Câmara de Agroecologia  na reunião de Dezembro do Cedraf (Regimento Interno e Documento 
sobre sementes em anexo). 8.0 Consolidação e Certificação de áreas contínuas livres de 
agrotóxicos.  Pastor Fuchs ,conselheiro pela Rede Ecovida e proponente deste ponto de pauta 
na última reunião do Conselho, trouxe a minuta e  encaminhada a todos os conselheiros do 
Cedraf por e.mail  O titulo do documento é “ O Cedraf recomenda aos órgãos da União e do 
Executivo Estadual e, aos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como ao Ministério Público 
Estadual, que promovam e apoiem a criação, consolidação e certificação de AREAS 
CONTÍNUAS LIVRES DE AGROTÓXICOS no estado do Paraná” (documento em anexo) 
Fuchs fez um relato breve destacando os principais pontos do documento, colocado em 
discussão, com várias manifestações dos conselheiros, Cláudia achou interessante esta 
recomendação e neste sentido soma-se as unidades e conservação, terras indígenas e terras dos 
povos tradicionais. Falou que antes as zonas de amortecimento em relação aos parques nacionais 
chegava a 10 km, agora são 500 metros como no caso do Parque Nacional do Iguaçu e seria 
importante manter um dialogo com o grupo do ZEE do Paraná sobre esta recomendação. Outro 
problema levantado pelo conselheiro Sanitá é em relação a pulverização aérea de agrotóxicos, 
Cyro conselheiro pelo Incra também parabeniza a iniciativa e diz que é um marco na luta pela 
agroecologia. Ortigara concorda com a recomendação, mas antes deve passar pela assessoria 
jurídica da Seab, colocado em votação foi aprovada a recomendação.  9.0 Criação do 
GT/Comitê/Câmara Técnica de Desenvolvimento Territorial – O Eng. Agrº Jefferson da Seab 
falou sobre a importância de  se criar uma Câmara ou um Comitê de Desenvolvimento Territorial, 
com os objetivos de elaborar o PEDRSS  a ser submetido ao Cedraf conforme deliberações da 3ª 
CEDRSS e da 2ª CNDRSS, além de assessorar o Cedraf nos processos de reconhecimento dos 
territórios, alterações, inclusões, exclusões  de  municípios nos territórios já  constituídos, 
apresentar critérios para estes reconhecimentos pelo Conselho e informar os critérios do MDA 
para reconhecimento como territórios de identidade além de acompanhar os trabalhos dos 
territórios. Os últimos reconhecidos pelo Cedraf foram em 2010 e pelo MDA em 2013. Colocado 
em discussão e aprovação foi aprovado a criação do Comitê ou Câmara Técnica com a 
composição inicial das seguintes entidades: Seab; Secretaria Executiva do Cedraf; Emater; Iapar; 
SEPL; IAP; MDA; Incra; Sebrae; Fetaep; a Fetraf indicou o Deser; Rede Colegiados Territoriais e 
Ocepar, os conselheiros destas entidades participariam do Comitê até a confirmação ou indicação 
de outros representantes. 10 Atividades para o Ano Internacional da Agricultura Familiar - Foi 
convidado o Conselheiro Maciel da Embrapa que pautou este assunto para esta reunião, disse 
que por ser a primeira reunião do ano do Cedraf e inicio do Ano Internacional da Agricultura 
Familiar promovida pela ONU, deveríamos discutir no Conselho algumas atividades e para que as 
entidades pautem este assunto no ano de 2014. Falou que em Setembro de 2013 várias 
entidades se reuniram para discutir este tema, mas em função dos acontecimentos com o PAA no 
Paraná, com prisões de agricultores familiares, técnicos e afastamento de funcionários da Conab 
este assunto ficou de lado, naquela reunião participaram a Rede Ecovida, Aopa, Unicafes, Via 
Campesina e Consea. Natalino  informou que o Emater está programando quatro ações para o 
Ano Internacional da Agricultura Familiar, que são: 1- Amostra de painéis com ações exitosas da 
AF, destacando também os públicos especiais, como quilombolas, pescadores artesanais, 
mulheres e jovens rurais, já conversaram com a Fetaep e Unicafes e vão falar com a Fetraf, 
Coperhaf, Cohapar e SEED, e demonstrarão as ações ligadas aos mercados institucionais, 
cooperativismo, habitação rural e ater e serão realizados cinco eventos , sendo um em Curitiba e 
outros nas quatro macrorregiões do estado; 2- Divulgação do protagonismo da AF para a 
sociedade através de uma rede de televisão que estão em negociação; 3 – Implantação de uma 



 

 

Casa Familiar do Mar em parceria com a Arcafar Sul  4- Todos os eventos do Emater em 2014 
farão referencia ao Ano Internacional da AF. Reni do MDA informou que a proposta nasceu de 
mais de 360 organizações de 60 países dos cinco continentes em 2008 e que em 2011 na 
Assembleia Geral da ONU por proposição das Filipinas foi aprovado que em 2014 seria o Ano 
Internacional da AF e encarregou a FAO para repercutir em todo o mundo. Em 17 de outubro o 
MDA através da Portaria Ministerial nº 87 criou o Comitê Nacional  com a participação de 35 
entidades governamentais e da sociedade civil para encaminhar as ações, a primeira reunião está 
acontecendo hoje em Brasília. Denardi informou que haverá um lançamento nacional, 
possivelmente em fevereiro ou março e que várias iniciativas estão em curso pelo governo federal 
e as entidades nacionais da AF.  São  quatro eixos de ações planejadas: 1 - Confecções de 
materiais que divulguem a importância da AF no combate a pobreza, no desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental, segurança alimentar e serão distribuídos por todo o Brasil.  2 - As 
políticas públicas voltadas a AF terão um tratamento especial, como a antecipação do 
Lançamento do Plano Safra 2014/2015 para abril e com a divulgação de instrumentos para o 
desenvolvimento da AF. 3 - Ações no âmbito do Congresso Nacional, estão sendo mapeados os 
projetos de lei de interesse da AF e sendo negociado com o legislativo o avanço na aprovação 
destas propostas. 4 – Promoção de eventos específicos para dar visibilidade da importância dos 
agricultores familiares. Reni propõe que se crie um Comitê para tratar deste assunto, como já 
ocorreu em alguns estados, para acompanhar e divulgar as comemorações do Ano Internacional, 
disse que deverá estar na pauta da reunião do Consea Paraná e que há uma logomarca referente 
ao ano e solicita que as entidades usem nos seus materiais. Maciel comentou que a Embrapa e 
FAO estão desenvolvendo um trabalho sobre biotecnologia na AF, Neveraldo da Fetraf informou 
que a Federação fará várias iniciativas para comemorar o ano da AF, estão construindo  a 
Semana da Caravana da Agricultura Familiar de 21 a 26 de Abril para debater assuntos da AF e 
propor uma pauta que será entregue para os Governos Federal, Estadual e Municipais e 
comemorar também os avanços que a AF teve nos últimos dez anos, farão alguns grandes 
eventos, iniciando por Palmeira na Região Centro Sul, em cada um destes eventos discutirão um 
assunto específico, com a participação de 80 lideranças e esperam em torno de 500 pessoas em 
cada um destes atos. Ortigara disse que tem conversado com várias entidades sobre este tema e 
que aprova a criação de um comitê, mas que deve ser enxuto, inicialmente poderia ficar sobre a 
responsabilidade dele pela Seab e do Reni pelo Governo Federal e que falaria com o Consea 
Paraná e com as entidades de caráter estadual que representam a agricultura familiar, outros 
conselheiros se manifestaram entre eles: Cida da Arcafar, Castilho da Fetaep e Cyro do Incra, 
falando da importância de se comemorar com a organização eventos regionais ou estadual. 
Leonardo conselheiro do Ceagro, disse que na região de Laranjeiras do Sul estão organizando a 
2ª FESA – Feira de Economia Solidária e agroecológica que ocorrerá no dia 12 de abril e no dia 
anterior será realizado um seminário para discutir a cadeia do leite, estão envolvidos os 
agricultores agroecológicos ou em transição, os estudantes participando de um concurso de 
desenhos relacionados a agroecologia e contra a utilização de agrotóxicos. Adelar do Iapar, 
solicitou que se estudasse a criação de um site no Instituto Emater e utilizasse as redes sociais 
para divulgar o Ano Internacional da AF, Reni ficou de ver como está funcionando os comitês em 
alguns estados que já foram criados, foi aprovado que o Secretário da Agricultura Norberto 
Ortigara e o Delegado Estadual do MDA Reni Denardi organizariam o comitê. 11   Construção de 
casas e abastecimento de água tratada para comunidades tradicionais – Foi convidado o 
conselheiro Misael da Rede Puxirão que solicitou este ponto de pauta, que informou das 
dificuldades das famílias dos povos tradicionais, ilhéus, faxinalenses, quilombolas, para 
participarem do Programa Minha Casa Minha Vida em função de muitos não terem os documentos 
de regularização de posse, afetando também o acesso ao sistema de abastecimento de água e  
energia. Ortigara informou que o Governo do Paraná junto com o Governo Federal estão 
implantando quase cem mil casas e na área rural deverá chegar a 10.700 unidades até o final do 
ano. Moser do Instituto Emater responsável pelo programa de habitação rural, disse que hoje as 
unidades de habitação com financiamento do Banco do Brasil e Caixa Econômica exigem que 
levem também o abastecimento de água e energia as casas, informou que não são necessários 



 

 

para quilombolas e indígenas a titulação da terra, desde que no caso dos quilombolas tenha o 
reconhecimento da Fundação Palmares e dos indígenas da Funai, isto com recursos do PNHR. 
Norberto Ortigara informou que estão sendo resolvidos os passivos dos beneficiários do Banco da 
Terra e do Crédito Fundiário. 12 -Informes do Secretário da Agricultura e do Abastecimento – 
O Secretário Ortigara informou que foi aprovado os procedimentos licitatórios para a compra de 
equipamentos para vários assentamentos através de emendas parlamentares via MDA, 
principalmente nas cadeias do leite, erva mate e café, já com o acorde da Caixa. Outra emenda 
parlamentar liberada para o Incra é para atender a Cooperativa Coana na cadeia do arroz com 
recursos federais e contrapartida do estado. Inicia-se nos próximos dias a execução do Programa 
Pró Rural para atendimento das microbacias e também começa a operar nos 131 municípios mais 
carentes com recursos do Bird várias iniciativas inovadoras, capacitação, patrulhas e 
equipamentos, para contribuir com o desenvolvimento destas comunidades.  13 - Assuntos 
Gerais – O Conselheiro Paulo Sanitá da Rede de Colegiados falou que o Pré Território “Noroeste” 
com cinco municípios utilizou entre 2005 e 2007 recursos do Programa Paraná 12 Meses para  
para o desenvolvimento desta região e com isto iniciou-se uma experiência territorial e deixou um 
ofício solicitando o reconhecimento do Cedraf como território e posteriormente ser encaminhado 
para o MDA para reconhecimento como território de identidade, compõe esta iniciativa os 
municípios de Mirador, Tamboara, São Carlos do Ivaí, Nova Aliança do Ivaí e Paraíso do Norte. 
Bittencourt,  informou que o Noroeste tem duas Iniciativas Territoriais, esta apresentada pelo 
Sanitá e outra englobando os municípios próximos a Querência do Norte, a proposta era que se 
formasse um território único, como não prosperou esta proposta ficaram separados, 
possivelmente teria que mudar o nome desta iniciativa, pois o  Noroeste engloba muito mais 
municípios. Nilton da Rede Ecovida comunicou que está correndo cortes da energia elétrica na 
região rural de Castro e Vale do Ribeira, chegaram a ficar mais de um dia sem luz causando 
prejuízos aos agricultores e solicitou ao Secretário Norberto para verificar com a Copel por que 
destes cortes. Ailton lembra que por ser ano eleitoral os projetos devem ser implantados no Siconv 
até o dia 04 de julho. Reni informou que ainda não saiu o resultado final dos cinco lotes das 
chamadas de ater para agroecologia. No Paraná são dez lotes de Ater, estas chamadas estão em 
fase de reanalise, algumas foram solicitados complementações e correções. Natalino informou 
que em março será realizado um Seminário de Ater com as entidades do Paraná que estão 
credenciadas no Siater, possivelmente em Guarapuava. Cyro do Incra informou que foi inciado o 
contrato de ater 2013/2014. Falou também que foi aberto o edital do MEC para as Universidades 
Públicas para projetos de extensão para as comunidades rurais. 13.0   Encerramento -  As 12:15 
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 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


