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

CURITIBA – 09 DE DEZEMBRO  DE 2004 
Aos nove dias do mês de dezembro, 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 Nona Reunião Ordinária 
do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – 
CEDRAF. A Convocação da Reunião, realizada pelo seu Presidente, através do 
Ofício Circular nº 28/2004 – CEDRAF, apresentou a seguinte Pauta: 1) Abertura 
da Reunião; 2) Aprovação da ATA nº 08/2004; 3) Informes da Secretaria 
Executiva; 4) Crédito de Investimento do PRONAF; 5) Programa de Compra Direta 
da Agricultura Familiar; 6) Assuntos Gerais. Conselheiros e Convidados 
Presentes: Newton Pohl Ribas e Francisco Carlos Simioni (SEAB); Nestor 
Bragagnolo (SEPL); Valmor Luiz Bordin (CONAB); André Michelato (SETP); Luiz 
Pirin (FETRAF-Sul); Carlos Roberto Bittencourt (DEAGRO/SEAB); Jorge Arruda 
Proença Filho (FAEP); Celso Natel Meister MAPA/DFA; Alceni Domingues 
(FEPAR); Sérgio M. Bittencourt (SEMA); Sérgio Roberto Auffinger,  Renato da 
Silveira Keck (APASEMA). Participaram ainda, sem direito a voto, o Secretário 
Executivo do Conselho Luiz Carlos Teixeira Lopes  e os convidados Reni Antonio 
Denardi (Delegado Federal do MDA); Osmar Schultz (SEAB/DEAGRO), Paulo 
César Nascimento (Consultor do MDA/SDT), Marystela Valdomeri, James Guido 
Xavier e Joaquim Manoel de Souza Neto (Representantes do Território 
Cantuquiriguaçú), Miguel Fernandes Honório (Superintendência Estadual do 
BBSA), Robson Curty (Diretor da Emater/PR), Pedro Augusto Martins Loyola 
(FAEP), Sérgio Gutierrez (SEAB), Arindo Alves de Souza e Nivaldo Alves de 
Souza (Associação de Produtores de Tibagi) e Ademir Santos Almeida (Prefeitura 
Municipal de Tibagi).  O IAPAR foi representado Eng. Agrônomo Gil Miranda, 
justificando a ausência do titular e do suplente da instituição. Os representantes da 
FETAEP e da SICREDI justificaram a ausência. Abertura: O Diretor da SEAB, 
NEWTON Pohl Ribas, representando o presidente do CEDRAF, Secretário 
Orlando Pessuti, abriu a reunião, saudando os presentes e justificando a ausência 
do Vice-Governador, o qual cumpre agenda no interior do Estado. Convidou os 
presentes e suas entidades para participarem do 2º Seminário Estadual do 
Programa Leite das Crianças a realizar-se no dia 13 de dezembro na 
FIEP/CETIEP, em Curitiba. Destacou que o referido programa atende, 
diariamente, cerca de 150.000 crianças paranaenses. Aprovação da Ata da 8ª 
Reunião: O Presidente em Exercício do CEDRAF informou que a referida ata foi 
encaminhada aos conselheiros, sendo colocada em apreciação. A Ata foi 
aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Informes da Secretaria 
Executiva: O Secretário do Conselho, Luiz LOPES, relatou resumidamente as 
seguintes questões: - Reunião sobre Crédito Rural com a Superintendência 
Estadual do BBSA em 04 de dezembro de 2004, conforme deliberação do 
CEDRAF, sendo tema da pauta desta reunião ordinária; Informou, ainda que o Sr. 
André Michelatto é o novo representante da SETP, em substituição ao Sr. Valdir 
Pedro Vendrúsculo; - Negociação com COHAPAR sobre a construção de casas 
para famílias rurais: Dr. NEWTON informou que ocorreram dificuldades na 
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liberação dos recursos do Programa PR-12 Meses para a construção de casas, 
porém já estão sendo superados os entraves técnicos para que os agricultores se 
beneficiem deste importante trabalho social. ALCENI relembrou que várias 
famílias tiveram dificuldades com o atraso das obras e que a APPA continua como 
parceira deste projeto. Vanderley ZIGER propôs que o CEDRAF convide 
representantes da COHAPAR para tratar o tema com mais profundidade, sendo 
aprovada a proposta pelos conselheiros; - Câmara Técnica de Crédito Rural: 
LOPES - Fundo de Aval: Sérgio Gutierrez, funcionário da SEAB/DERAL relatou 
sucintamente sobre a implantação do Fundo de Aval para os Agricultores 
Familiares Paranaenses; Crédito de Investimento do Pronaf: O Sr. MIGUEL 
Honório, da Superintendência Estadual do BBSA apresentou os dados atualizados 
do Plano Safra 2004/2005 da Agricultura Familiar no Paraná, destacando os 
avanços ocorridos após a reunião solicitada pelo CEDRAF e realizada em 04 de 
dezembro de 2004. distribuiu aos presentes o resumo das informações, os quais 
ficaram arquivados na Secretaria do CEDRAF. VANDERLEY comentou sobre o 
aumento do valor médio dos projetos, ressaltando que o número de beneficiários 
teve pequeno acréscimo. Destacou o apoio da Superintendência Estadual, mas 
ressaltou que existem problemas localizados de relacionamento entre agências do 
BBSA e da  CRESOL. Enfatizou ainda que a cooperativa pretende participar na 
implantação do PRONAF B.  Luiz PIRIN reforçou que algumas agências 
pressionaram para que os agricultores aceitassem a renovação automática do 
crédito. Destacou ainda a necessidade de atualização constante da carta de 
aptidão ao PRONAF. JOAQUIM Manoel Souza, convidado da Cantuquiriguaçú, 
comentou que os funcionários do BBSA têm pouco estímulo para atender os 
pequenos projetos, propondo a organização de uma rede de conselhos para 
superar essas dificuldades. Sérgio AUFFINGER destacou a necessidade de ter 
suporte técnico nas agências de crédito e nas entidades parceiras que operam o 
programa no Paraná. Lembrou que o CEDRAF, através da Câmara Técnica de 
Crédito, pode cumprir a portaria 75 do MDA e atender a proposta do Joaquim. O 
Delegado Federal do MDA, Reni DENARDI parabenizou à superintendência e as 
entidades parceiras pelo empenho em superar as dificuldades de ampliação do 
crédito. Afirmou que naquele momento ainda restavam sessenta e oito milhões de 
reais para custeio. Programa de Compra Direta da Agricultura Familiar: 
VALMOR Bordin apresentou o programa de Aquisição da Agricultura Familiar 
executado pela CONAB, destacando as quatro modalidades do programa. 
Ressaltou a importância das parcerias para o sucesso da proposta, 
exemplificando com o papel desempenhado pela SETP e Emater-Paraná. 
VANDERLEY afirmou que são poucos os armazéns credenciados pela CONAB. 
VALMOR informou que a CONAB pode credenciar novas estruturas como o 
armazém da CONFRABEL O Conselheiro ANDRÉ Michellato, Coordenador do 
Programa de Compra Direta da Agricultura Familiar executado pelo Governo do 
Paraná, relatou sobre as ações realizadas a partir de agosto deste ano. Destacou 
as dificuldades que as entidades encontram para atender ás exigências de 
documentação. Informou sobre as negociações para incluir a merenda escolar no 
processo de aquisição da agricultura familiar, propondo que o programa evolua 
para uma política pública mais abrangente. VALMOR propõe que seja indicado um 
conselheiro do CEDRAF para participar da Coordenação do Programa (CDLAF). 
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Assuntos Gerais: - CT de Agroindústria Familiar: Carlos BITTENCOURT  
informou sobre a isenção do ICMS para as agroindústrias familiares e as 
estratégias adotadas pelo Governo do Paraná para viabilizar a comercialização 
destes produtos, como a instalação de gôndolas em supermercados paranaenses; 
- Fundo de Aval: Sérgio Gutierrez, funcionário da SEAB/DERAL informou que o 
decreto regulamentador foi assinado pelo Governador Roberto Requião e que os 
primeiros vinte avais deverão ser concedidos em janeiro de 2005; - A Associação 
dos Agricultores de Tibagi solicitou o apoio do CEDRAF para negociar a 
reutilização de um armazém comodatado com a prefeitura daquele município. 
BITTENCOURT convidou os conselheiros para solenidade a ser realizada em 
Jardim Alegre, comemorando a aquisição de área para assentamento da reforma 
agrária. PEDRO (FAEP) propôs um espaço de 30 minutos, na próxima reunião, 
para apresentação das ações desenvolvidas pelo SENAR. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, devendo a ATA ser lavrada e assinada pelo 
Presidente e pelo Secretário Executivo do CEDRAF, após sua leitura e aprovação 
na próxima sessão ordinária.  
 
 
 
 
 
 


