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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – CEDRAF 

CURITIBA - 26 DE MAIO DE 2004 
Aos vinte e seis dias do mês de maio, do ano de dois mil e quatro, às 8:30 horas, 
na Sala de Reuniões da EMATER-Paraná, Curitiba, PR, reuniram-se os 
Conselheiros do CEDRAF e demais convidados, para a Sexta Reunião Ordinária 
do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – 
CEDRAF. A Convocação da Reunião, realizada pelo seu Presidente, através do 
Ofício nº 14/2004 – CEDRAF, apresentou a seguinte Pauta: 1) Abertura da 
Reunião; 2) Assinatura de termo de Cooperação MDA x SEAB: Vice-Governador e 
Secretário de Estado Orlando Pessuti e o Secretário Nacional de Reordenamento 
Agrário do Ministério de Desenvolvimento Agrário – Eugênio Collony Peixoto; 3) 
Desenvolvimento Territorial – Coordenador dos Órgãos Colegiados da Secretaria 
de Desenvolvimento Territorial do MDA – Marcelo Duncan; 4) Instalação da 
Câmara Técnica de Sericicultura; 5) Aprovação da ATA nº 5/2004; 6) Informes da 
Secretaria Executiva; 7) Aprovação de Projetos do Pronaf Infra-estrutura e 
Serviços Municipais; 8) Informes sobre Operacionalização do Pronaf Grupo B no 
Paraná; 9) Informes sobre o Seminário Estadual de ATER (Rumo à Construção de 
um Sistema Estadual de assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 
Familiar); 10) Assuntos Gerais. Conselheiros Presentes: Secretário de Estado e 
Vice-Governador Orlando Pessuti e Newton Pohl Ribas (SEAB); Mário Plefk 
(FETAEP); Sabrina Parrino e Jair Pedro Vendrúsculo (SETP); João Carlos 
Sampaio Torrens e Amadeu A Bonatto (DESER); Armando Hammerschimdt 
(SICREDI-PR); Marcos Rochinski (FETRAF-SUL); Carlos Roberto Bittencourt e 
Reni Antonio Denardi (DEAGRO/SEAB); Deputado Elton Welter (ALPR); Alcides 
Mário Amaral de Oliveira Junior (SEPL); Márcio Miranda (IAPAR); Osmiranou A 
Siqueira e José Maria V. Rodrigues (ARCAFAR-SUL); Same Saab (AMP); Celso 
Natel Meister MAPA/DFA; Jaime Dutra Coelho (CCA/PR); Alceni Domingues e 
Antonio Stresser (FEPAR); Ivo Nairnei (APPA); Themis Piazzetta Marques 
(SEMA); Nilton Bezerra Guedes (INCRA); Vanderley Ziger (CRESOL); Sérgio 
Roberto Auffinger Carlos e Antonio Ferraro Biasi (EMATER/PR) e Valmor Luiz 
Bordin (CONAB). A sessão, portanto, contou com 28 (vinte e oito) conselheiros, 
sendo 21 no exercício da titularidade, atingindo o quórum de instalação. 
Participaram ainda, sem direito a voto, Ari Frozza (representando a AOPA), cujos 
conselheiros justificaram a ausência nesta reunião; Nerliane Fiori Murbach, 
representando os jovens rurais e Regina Léscio Barbato, representando as 
mulheres rurais. A FAEP justificou, antecipadamente, a ausência de seus 
conselheiros. Participaram também, os seguintes convidados: - Eugênio Collony 
Peixoto (Secretário Nacional de Reordenamento Agrário – SRA/MDA); Marcelo 
Duncan Alencar Guimarães (Coordenador de Órgãos Colegiados da SDT/MDA); 
João Barbosa de Lucena (Representante do BIRD); Celina Bragança (Assessora 
da SDT/MDA) e Paulo César Nascimento (Consultor da SDT/MDA). Abertura da 
Reunião: O Vice-Governador e Presidente do CEDRAF Orlando PESSUTI abriu a 
reunião, saudando os conselheiros e convidados. Destacou as presenças do 
Secretário de Reordenamento Agrário do MDA – Eugênio Peixoto, do 
Coordenador de Órgãos Colegiados da SDT/MDA – Marcelo Duncan e do 
representante do BIRD – João Barbosa de Lucena e do Deputado Elton Welter.  O 
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Secretário PESSUTI solicitou que fosse encaminhado o pedido de desculpas ao 
Secretário Nacional de Agricultura Familiar Valter Bianchini pela falha do 
Cerimonial na Festa da Colheita em Ponta Grossa quando não foi dada a palavra 
ao ilustre companheiro. Os Conselheiros aprovaram a inversão de pauta proposta 
por Reni DENARDI, antecipando os itens 8 (oito) e 9 (nove) em relação ao item 7 
(sete). Assinatura do Termo de Cooperação MDA x SEAB sobre Crédito 
Fundiário: O Presidente do CEDRAF, Secretário Orlando PESSUTI passou a 
palavra para o Secretário da SRA/MDA, Eugênio Peixoto, o qual cumprimentou os 
presentes e agradeceu a oportunidade de apresentar suas considerações sobre o 
Programa de Crédito Fundiário. EUGÊNIO ressaltou a importância do Plano 
Nacional de Reforma Agrária – PNRA, destacando a participação do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva no Lançamento do Plano. O PNRA tem 3 propostas: 
Reforma Agrária, Regularização Fundiária e Crédito Fundiário. Destacou a 
importância de desapropriar os latifúndios e que o Crédito Fundiário pode ser  
aplicado nas áreas não sujeitas à desapropriação. Ressaltou que o Programa de 
Crédito Fundiário pode contribuir para o desenvolvimento dos territórios e para o 
combate à pobreza rural. Ressaltou que o Governo Federal pretende regularizar 
500 mil propriedades e atender cerca de 100 mil famílias com o Crédito Fundiário. 
O Secretário da SRA respondeu sobre os recursos para o Programa de Crédito 
Fundiário, informando que os recursos serão alocados a nível nacional, atendendo 
aos projetos demandados, não havendo, portanto valores específicos para cada 
Estado da Federação. Após a explanação foi assinado o Termo de Cooperação 
entre a SEAB e o MDA para implementação do Programa de Crédito Fundiário no 
Paraná. Os representantes da AMCESPAR presentes na reunião insistiram para 
que tenham participação efetiva na implantação do Programa de Crédito Fundiário 
na sua área de atuação. Plano Estadual de Implementação do Projeto de 
Crédito Fundiário: O Sr. Márcio da Silva, Coordenador Técnico da Divisão de 
Crédito Fundiário da SEAB apresentou o Plano Estadual de Implementação do 
Projeto de Crédito Fundiário – PEIP e o Plano Operativo Anual - POA, os quais 
foram enviados antecipadamente aos membros do CEDRAF. Foi apresentado o 
Parecer Favorável da Câmara Técnica de Crédito Fundiário, sendo em seguida 
aprovados pelo CEDRAF. A seguir o Secretário Eugênio Peixoto realizou uma 
reunião paralela com a equipe do Crédito Fundiário, representantes da 
AMCESPAR e representantes de entidades com interesse no Programa. 
Desenvolvimento Territorial: O Coordenador de Órgãos Colegiados da 
SDT/MDA, Marcelo Duncan agradeceu a oportunidade e parabenizou o CEDRAF 
por ações como a criação de câmaras técnicas de alto nível, destacando a 
Câmara de Sericultura a ser instalada pelo Conselho. Destacou a abordagem 
territorial como estratégia de desenvolvimento rural e o papel da SDT/MDA na 
implantação e difusão desse processo. Reforçou a necessidade de integração de 
esforços na construção e implantação de políticas públicas voltadas à agricultura 
familiar. Ressaltou o papel dos conselhos na articulação de políticas públicas para 
o desenvolvimento rural com foco na inclusão social. Anunciou a Vídeo 
Conferência do CONDRAF para o dia 16 de junho próximo, com o tema Plano 
Safra 2004/2005. Marcelo Duncan apresentou o Consultor Paulo César 
Nascimento, o qual atuará junto aos territórios paranaenses e a Assessora da 
SDT/MDA Celina Bragança que acompanhará as ações territoriais no Paraná. 
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PESSUTI solicitou ao Bittencourt que informasse aos presentes quais os territórios 
selecionados no Paraná. Carlos BITTENCOURT apresentou o mapa destacando 
os quatro territórios aprovados pelo CEDRAF (Cantuquiriguaçú, Vale do Ribeira, 
Paraná Centro e Sudoeste). Informou sobre os projetos e as ações em andamento 
nos territórios e pré-territórios selecionados. Aprovação da ATA nº 05/2004: O 
Conselho aprovou por unanimidade a ATA da Quinta Reunião Ordinária do 
CEDRAF, a qual deverá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretario Executivo 
do CEDRAF. Informes da Secretaria Executiva: O Secretário Executivo Luiz 
LOPES entregou cópias do Relato das Ações da Secretaria Executiva do 
CEDRAF, referente ao período entre a quinta e a sexta reunião ordinária do 
Conselho (13/04/2004 a 26/05/2004).  A engenheira agrônoma SIMONE W. 
Polack do DEAGRO/SEAB e o Conselheiro Carlos BITTENCOURT informaram 
sobre a os trabalhos realizados pela Câmara Técnica de Agroindústria Familiar, 
destacando a proposta de Criação de Unidades Multifuncionais para o 
processamento de produtos diferentes na mesma planta industrial. Destacaram, 
ainda, o Parecer apresentado ao Bloco Parlamentar Agropecuário sobre a Lei 
13513. Considerando o trabalho realizado e a necessidade de novos temas a 
serem tratados, propuseram a renovação da equipe da Câmara Técnica, 
entregando aos conselheiros uma correspondência solicitando a indicação dos 
novos membros até 10 de junho de 2004. Carlos BITTENCOURT convidou os 
presentes para a Feira de Sabores, propondo que as entidades expusessem seus 
produtos no evento que valoriza a Agricultura Familiar. Informe sobre Seminário 
Estadual de ATER: O convidado HUR BEN Correia da Silva, membro da equipe 
do DATER/SAF e Coordenador do PCT/IICA-PRONAF apresentou a proposta do 
Seminário Estadual de ATER (Rumo à Construção de um Sistema Estadual de 
Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar), a ser realizado 
em Curitiba, solicitando apoio do CEDRAF para que o evento alcance os objetivos 
propostos. HUR BEN informou que o Ministério de Desenvolvimento Agrário está 
reestruturando o DATER (Departamento de Assistência Técnica e Extensão 
Rural), contribuindo para a reconstrução da ATER no país. Destacou ainda, a 
importância das políticas de ATER nos territórios. RENI informou que o Seminário 
ocorrerá em Curitiba, nos dias 23 e 24 de junho deste ano. Haverá pagamento de 
01 (um) pernoite e refeições para os participantes, sendo o deslocamento por 
conta destes.  O Presidente da Emater-Paraná, SABINO Campos, destacou que o 
momento é propício para a implantação de uma nova política de extensão rural. 
Relatou que na ASBRAER há a compreensão de que é importante construir uma 
política nacional de ATER com a participação de instituições governamentais e 
não governamentais.  João TORRENS destacou que é fundamental a participação 
das entidades para que o Seminário de ATER atinja seus objetivos. MÁRCIO 
Miranda propôs a inclusão, no debate, da integração efetiva da Pesquisa e 
Extensão Rural. O Secretário Pessuti pediu licença para se retirar em função de 
compromissos urgentes, passando a presidência para o Conselheiro Newton Pohl 
Ribas. Informes sobre Operacionalização do Pronaf Grupo B no Paraná: Reni 
DENARDI apresentou a proposta de implantação do Pronaf B no Paraná, 
ressaltando que se trata de uma linha de microcrédito para investimentos. 
Pretende-se realizar 2.000 contratos até julho de 2004, priorizando os territórios do 
Vale do Ribeira, Cantuquiriguaçú e Paraná-Centro. NILTON Guedes levantou a 
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preocupação com o atendimento aos indígenas. IVO Nairnei e ALCENI 
Domingues reforçaram a necessidade de crédito para as comunidades indígenas, 
porém com assistência técnica. MÁRIO Plefk informou que a FETAEP reivindica 
que o Pronaf B seja ampliado para todo o Estado do Paraná, pois existem 
potenciais beneficiários em todos os municípios paranaenses. O convidado 
JOAQUIM Neto (Chefe do Núcleo Regional da SEAB de Laranjeiras do Sul) 
informou sobre as dificuldades na operacionalização das Linhas C e D do Pronaf 
Investimento em sua área de atuação. RENI Denardi informou que os principais 
problemas para operacionalização destas linhas referem-se à falta de recursos. 
Aprovação de Projetos do Pronaf Infra-estrutura e Serviços Municipais: A 
equipe da Secretária Executiva Estadual do PRONAF (Reni Denardi e Osmar 
Schultz) apresentou as propostas encaminhadas até 14 de maio de 2004 e 
avaliadas pelo Grupo de Trabalho (formado por representantes do DESER, 
FETAEP, IAPAR, EMATER e SEAB). Foram apresentados e serão arquivados na 
Secretaria do Conselho, os seguintes anexos: Relatório da SEE do Pronaf, com 5 
páginas, sobre os Projetos de Infra-estrutura e Serviços Municipais e Parecer do 
Grupo de Trabalho. Os projetos apresentados foram os seguintes: 1) 
Implementação do Programa Casa Familiar Rural no Território da 
Cantuquiriguaçú, no valor de R$276.049,00; 2) Estruturação do CONDETEC – 
Conselho de Desenvolvimento Territorial da Cantuquiriguaçú, no valor de 
R$60.600,00; 3) Reconversão de Unidades de Produção Familiar no Território da 
Cantuquiriguaçú, no valor de R$96.565,00; Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para Casas Familiares Rurais no Território do Paraná-Centro, no 
valor de R$357.500,00; Oficinas de Planejamento e Gestão para o 
Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense, no valor de R$48.775,00. Os 
Conselheiros teceram comentários sobre os projetos: - OSMIRANOU destacou a 
importância dos projetos para melhoria das Casas familiares Rurais – CFR e o 
papel da educação rural no processo de desenvolvimento sustentável; JOSÉ 
MARIA reforçou a proposta educativa das CFR e os amplos objetivos que o 
Programa propõe, destacando os Projetos de Vida elaborados por cada estudante; 
MARISTELA  e ALTAIR, convidados do Território da Cantuquiriguaçú, informaram 
sobre o processo de desenvolvimento do território, esclarecendo sobre a 
importância dos projetos apresentados.  O Presidente substituto do CEDRAF, 
Carlos BITTENCOURT, encaminhou a votação das propostas, sendo os projetos 
aprovados por unanimidade. JAIME Dutra questionou a não apresentação do 
Projeto de Beneficiamento de Leite apresentado pela CCA no Território do 
Paraná-Centro.  Reni informou que o Projeto não foi apresentado formalmente 
pelo Conselho da Região, pois o Território não definiu ainda todos os projetos. Os 
projetos ainda não encaminhados deverão ser avaliados pelo CEDRAF, sendo 
encaminhados para contratação após o período eleitoral. Assuntos Gerais: A 
próxima reunião será realizada em 11/08/2004, podendo ser antecipada para 25 
de julho próximo. BITTENCOURT informou que a Lei que cria o Fundo de Aval 
deverá ser sancionada dia 16 de junho próximo, esclareceu, ainda, sobre o Centro 
de Referência em Agroecologia a ser implantado pelo Governo Estadual. 
Esclareceu sobre o Projeto de Sementes para Comunidades Indígenas e 
Assentamentos Rurais e o Projeto de Calcário, a serem implementados pela 
SEAB. IVO Nairnei informou sobre o Projeto de Frango Caipira que está sendo 



 5 

discutido em Nova Laranjeiras. LOPES informou sobre o Programa de Compras 
Diretas da Agricultura Familiar, solicitando a indicação de um nome do CEDRAF 
para acompanhar a coordenação do referido programa. JOSÉ MARIA relatou a 
participação da CFR no CONDRAF e informou sobre os elogios da SDT e do 
CONDRAF para a atuação do CEDRAF. OSMIRANOU informou que as CFR do 
Paraná terão Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Paraná, em 23 de 
junho deste ano, para discutir a participação dos Professores da Rede Pública no 
Programa de Casas Familiares Rurais. FROZZA informou sobre o Seminário 
Regional de Sementes e Biodiversidade a ser realizado no Oeste do Estado nos 
dias 25 e 26 próximos. LOPES informou que a SDT convidou dois representantes 
do CEDRAF para participarem de reunião sobre capacitação de conselheiros 
estaduais, sendo indicados pelo conselho paranaense o Sr. João Carlos Sampaio 
Torrens e o Sr. Luiz Carlos Teixeira Lopes. O Consultor do MDA Paulo César 
Nascimento informou sobre seu papel de apoiar o desenvolvimento territorial no 
Paraná. O Representante da Secretaria Nacional da Pesca informou sobre a 
participação de sua secretaria no Projeto de Desenvolvimento do Litoral 
Paranaense. Nada mais havendo a relatar, eu, Luiz Carlos Teixeira Lopes, 
Secretário Executivo deste Conselho, lavro a presente Ata, que após lida e 
aprovada será assinada por mim e pelo Presidente do CEDRAF.  
 
 
 
 
 


