
ATA DA 25ª REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 
ABRIL DE DOIS MIL E OITO, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMATER EM CURITIBA. 

Aos Vinte e Oito Dias do mês de Abril de Dois Mil e Oito, às oito horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões do Instituto Emater, em Curitiba, Paraná, reuniram-se os Conselheiros do 
CEDRAF e demais convidados para a Vigésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - CEDRAF. Conselheiros 
Presentes: José Carlos Silva (AMP), Neveraldo Oliboni (FETRA/SUL), Marcio Miranda 
(IAPAR), José Maria Rodrigues(ARCAFAR/SUL), João Carlos Torrens (DESER), Sabrina 
Parrino (SETP), Maria Aparecida Geffer (Territórios), Gilson Farias (SICREDI), João Batista 
Zanini (EMATER), Ailton Santos Silva (MAPA), Mario Plefk (FETAEP), Mercesdes Demore 
(Mulheres), Aldi Feiden (SETI), Valmor Luiz Bordin (CONAB), Nilson Hanke Camargo 
(FAEP), Valter da Silva (MPA), Luciano Javier M. Vilcahuaman (EMBRAPA), Altaie dos 
Passos (FEPAR), Reni Antonio Denardi (MDA/DFA-PR), Laurita M. Silva SEED), Francisco 

Guimarães (SEPL), Valter Bianchini (SEAB). O Secretário executivo agradece a 
presença de todos e passa a palavra ao Presidente do Conselho para fazer a 
abertura. Bom dia a todos os conselheiros temos aqui dois prefeitos, de Cruzeiro do 
Oeste, prefeito Zeca Dirceu e o Prefeito Marcos de Lidianópolis. A pauta de hoje 
prevê uma discussão sobre os projetos do PRONAT. Este ano é especial devido ao 
processo eleitoral, temos um ano mais curto, vamos ver se conseguimos avançar em 
termos de projeto. A proposta é que esta reunião se encerre as 12:00. Então vamos 
ficar na reunião de hoje com a aprovação dos projetos do Pronat. Como o 
companheiro Gediel precisa sair antes, fará antes o seu informe. Gediel - Bom dia a 
todos, vou dar um informe sobre o a regularização fundiária, no âmbito das ações 
dos territórios da Cidadania. No Território do Vale do Rio Ribeira, foi designagado 
um recurso ainda a ser definido para regularização fundiária. Agora também para 
Cantuquiriguaçu, estamos em conversação para definição de recursos dos territórios 
- dois municípios. Só estou trazendo este assunto aqui porque teremos a 
necessidade de aprovação destes projetos pelo Conselho, assim que os territórios 
definirem os valores, elaboraremos os projetos e traremos aqui para aprovação. 
Queria deixar todos informados. Queria pedir o apoio e a cooperação dos senhores, 
porque no Ribeira em todas as instâncias e grupos foi colocada a questão da 
regularização fundiária. Reni complementa as informações e proposta de 
encaminhamento - tanto no vale como no território de cantuquiriguaçu, os planos de 
desenvolvimento apontaram como uma das prioridades a questão da regularização 
fundiária em função de um numero significativo de agricultores que não tem sua 
terra regularizada e não tem acesso aos programas de políticas publicas. Como 
nenhum destes dois territórios na matriz de ações do programa território da 
cidadania para 2008 existe uma rubrica, um valor especifico para este tema, a gente 
sugeriu estar discutindo isto no fórum dos dois territórios e também com o ITCG e 
em Brasília com a secretaria de reordenamento agrário, dois encaminhamentos: 
primeiro os dois colegiados destes territórios que reafirme a importância deste tema 
e coloque isto como demanda prioritária para que no orçamento de 2009, que o 
executivo nacional deverá encaminhar ao Congresso em meados deste ano possa 
se incluir recursos para tratar da regularização fundiária com um pouco mais de 
força no ano que vem. Segundo, para que 2008 não passe em brancas nuvens 
pensasse na destinação de uma parte do recurso do PRONAT de infra-estrutura e 
serviços, disponível para 2008 para essa finalidade. Em relação a isto já está bem 
adiantada a conversa no vale do Ribeira e de forma mais embrionária na Cantu. 
Para que isto possa ser viabilizado, é necessário que haja agilidade em elaboração 
de projetos e contratação disso. A proposta de encaminhamento que a plenária do 
CEDRAF autorize, o encaminhamento deste projeto, na medida que eles forem 
aprovados pelos dois colegiados e pelo grupo de trabalho do CEDRAF, para 
encaminhamento ad referendo para Brasília. Colocado em votação à proposta do 



Reni foi aprovado por unanimidade. O Presidente convida o Prefeito Marcos à mesa. 
Passo a palavra ao Luiz Fernando que irá fazer uma breve síntese sobre os recursos 
que temos disponíveis para projetos este ano, já decidido na reunião anterior, 
inclusive uma solicitação ao secretário Humberto ainda sem resposta, uma correção 
de valores para o Paraná e depois na seqüência a Sandra fará um relatório sobre os 
projetos. Secretário Luiz Fernando - na reunião passada vocês receberam uma 
planilha sobre a distribuição dos recursos - Vale do Ribeira e Cantuquiriguaçu, dois 
milhões e meio e restando mais três milhões para os outros cinco territórios, nas 
iniciativas intermunicipais, pré-território, etc - claro que a distribuição depende muito 
dos projetos.Nós recebemos uma gama de projetos a Sandra faz uma síntese e 
depois vamos apresentar um resumo da análise do grupo de trabalho, foi respeitado 
a qualidade dos projetos e também de forma que a distribuição fosse equânime. 
Passo a palavra para a Sandra - Chegaram para análise do CEDRAF 15 projetos e 
foram analisados 10 projetos e 3 tiveram parecer favorável - Quais seriam as razões 
para um projeto que chegou e não fosse analisado. Primeiro: O projeto chegou e 
não foi referendado pelo território ou pré-território, outra razão não apresentar um 
roteiro mínimo adequado exigido pelo PRONAT, uma outra razão apresentar itens 
não financiáveis, ou um custo alto. Projetos Territoriais - Território Vale do 
Ribeira - Chegaram dois projetos, os dois analisados e os dois recomendados; 
Território Centro-Sul - Chegaram seis projetos, quatro foram analisados e 
recomendados três projetos; Território Sudoeste - Chegaram 11 projetos, foram 
analisados os11 e foram recomendados quatro projetos; Território 
Cantuquiriguaçu - Chegaram quatro projetos, foram analisados os quatro e nenhum 
foi recomendado, como eles são territórios da cidadania, eles têm mais tempo. 
Território Centro - Chegaram cinco projetos, foram analisados os cinco e foi 
recomendado um projeto. Território Norte-Pioneiro - Chegou um projeto, mas não 
foi analisado.  Então do total de projetos que chegaram, foram analisados 36 e 
estamos trazendo 13 com parecer favorável.  Total de investimento tem o valor de 
R$ 975.132,68 e de custeio R$ 1.115.089,94, com um total de R$ 11.090.222,62, de 
contrapartida R$ 1.491.393,69, totalizando no final o valor de R$ 12.581.616,31. 
Existe um parecer com os 13 projetos recomendados, vocês receberam uma 
planilha com os detalhes dos projetos. Foi lido o parecer do Grupo de Trabalho, 
formado pela Delegacia de Desenvolvimento Agrário, pela SEAB, Emater, Iapar, 
Ipardes, FETAEP, FAEP e Deser e a Secretaria Executiva do CEDRAF e 
apresentada os 13 projetos que tiveram o parecer favorável, para referendo do 
CEDRAF: Pré-Territórios e Intermunicipais - um- Dinamização das Feiras da 
Agricultura Familiar nos municípios do Pró-Amusep - Projeto Redifeira, localizado em 
Munhoz déb Melo - Associação de 30 municípios, parecer - Favorável à contratação 
desde que atendidas as considerações. 2- Ampliação na Infraestrutura da Casa 
Familiar Rural -localizado em São Mateus do Sul - envolve três municípios, parecer - 
Favorável à contratação. 3- Implantação de um Centro de Comercialização Regional 
- localizado em Capitão Leônidas Marques - municípios do pré-território Oeste, 
parecer - Favorável à contratação. Banco de Projetos - quatro- Construção e 
Implementação de Casa Familiar Rural do Consórcio de 12 municípios - localizado 
em Lidianópolis - envolvem 12 municípios, parecer - Fica no Banco de Projetos. 5- 
Adequação, Modernização da Produção, da Agroindustrialização e da 
Comercialização do Leite no Território Noroeste - localizado em Mercador - parecer 
- Incluído no Banco de Projetos na reunião do CEDRAF Banco de Projetos. 6- 
Viabilização de máquinas para a estruturação técnica e comercial da cooperativa e 
agroindústria orgânica do Paraná - COAGROPAR - localizado no Pré-Território - 
Consad Entre Rios - parecer - Recomenda atenção pela reunião do CEDRAF. 
Território Vale do Ribeira - 1- Projeto Vale Cidadania - localizado Território Vale do 



Ribeira - PB Tunas do Paraná, parecer - Favorável à contratação desde que 
atendidas as considerações. 2- Projeto Comercialização Ética e Solidária - localizado 
no Território Vale do Ribeira - Cooperafloresta e PM de Bocaiúva do Sul, parecer - 
Favorável à contratação desde que atendidas as considerações. Território Centro-
Sul - 1- Projeto Armazém Solidário - localizado Território Centro Sul - PM Irati - 
parecer - Favorável à contratação desde que atendidas as considerações. 2- Jovens 
Rurais em Movimento - localizado Território Centro - Sul - parecer - Favorável à 
contratação. 3- Conservabio - Rede para geração de conhecimento na conservação 
e utilização sustentável dos recursos florestais não moderáveis da Floresta 
Ombrófila Mista - localizado Território centro - Sul - Embrapa Florestas - Flona de 
Irati - parecer - Favorável à contratação com condição. Território Sudoeste - 1- 
Estruturação do Centro de Formação em Agroecologia e Desenvolvimento 
Sustentável do Sudoeste do Paraná - Moveis e Equipamentos - localizado PM 
Francisco Beltrão e Assessoar - parecer - Favorável à contratação com condição. 2- 
Instalação Centro de Capacitação em Agroecologia e Laboratório de Homeopatia - 
localizado - CAPA - Verê - parecer - Favorável à contratação. 3- Estruturação do 
Centro de Controle Biológico - localizado - Dois Vizinhos - parecer - Favorável à 
contratação. 4- Projeto de Capacitação e Formação em Agroecologia - localizado - 
Território Sudoeste - parecer - Favorável à contratação desde que atendidas as 
considerações. Território Paraná-Centro - 1- Ampliação e Melhoria das CFRs de 
Iretama, Rosário do Ivai e Cândido de Abreu - localizado - Território Pr Centro (PM 
Iretama, Rosário do Ivai e Cândido de Abreu) - parecer - Favorável à contratação. O 
parecer assinado pelos integrantes do Grupo de Trabalho irá ser encaminhado aos 
conselheiros. Depois foi apresentado projeto por projeto, onde foi detalhado cada 
projeto. Houve questionamentos da plenária na discussão dos projetos. Entre os 
questionamentos, foi colocado o projeto da casa Familiar de Lidianópolis, o 
secretário executivo explica que está na dependência de estrutura física, para 
aprovação do projeto, por isso sugere que o mesmo fique no Banco de Projetos e à 
medida que se consiga a estrutura física, este projeto já está aprovado. O Presidente 
do Conselho solicita que o conselho pré aprovasse e nas condições colocada pelo 
secretário executivo este projeto. O Lopes coloca que esta região faz parte do 
Projeto Inclusão. E Lidianópolis está inserida numa região que é considerada 
prioritária dentro do processo do Estado, para reduzir as desigualdades. Sugeriu-se 
os dois projetos do Território do Vale da Ribeira encaminhou-se de que o grupo local 
adequasse o projeto devido às várias sugestões levantadas. Nos outros projetos 
apresentados foram também levantados diversos questionamentos. Encaminhou-se 
pela aprovação dos seguintes projetos, desde que fossem atendidos os 
questionamentos levantados: A - TERRITÓRIO SUDOESTE - (1) Projeto 
Homeopatia; 2) Projeto Controle Biológico; 3) Projeto Centro de Formação e 4) 
Projeto Formação/Capacitação. B - TERRITÓRIO CENTRO SUL - 1) Projeto C. de 
Comercialização; 2) Projeto Conservabio; 3) Projeto Formação/Capacitação. C - 
TERRITÓRIO VALE DO RIBEIRA - 1) Projeto Comercialização e Produção; 2) 
Projeto de Inclusão Social; 3) Projeto de Regularização Fundiária. D - TERRITÓRIO 
PARANÁ-CENTRO - 1) Projeto Formação Jovens Rurais de Iretama; 2) Projeto de 
Formação de Jovens Rurais de Rosário do Ivai; 3) Projeto de Formação de Jovens 
Rurais de Cândido de Abreu. E- TERRITORIO CANTUQUIRIGUAÇU - 1) Projeto de 
Regularização Fundiária e F- PROJETOS INTERMUNICIPAIS - 1) Projeto de Centro 
de Comercialização; 2) Projeto Formação de Jovens Rurais e 3) Projeto de 
Comercialização e Produção, totalizando então 17 projetos. O Prefeito de Cruzeiro 
do Oeste levantou questionamento sobre a não apresentação de nenhum projeto da 
Amerios. Foi colocado que os mesmos tiveram problema de encaminhamento, mas 
que na medida do possível deverá ser analisado. O Secretário teve que sair e ficou o 



Sr. Luiz Lopes presidindo a reunião. Informes - 1) Verba de Custeio - No ano 
passado existia recursos de R$ 250.000,00 que era destinado a Custeio, foi decidido 
no CEDRAF que ao invés de pulverizar o recurso o mesmo ficaria aqui. Este recurso 
seria utilizado nas seguintes metas - meta um - foi utilizado para a conferência 
estadual, valor de R$ 32.000,00. meta dois - solicitamos ao Ipardes um sistema de 
avaliação do PRONAT, então vamos pegar os projetos de 2003 até este ano. Meta 3 
- seminários estaduais para conselheiros municipais, para envolver na discussão de 
projetos e territórios; meta 4 - Seminários Territoriais para gestores públicos 
municipais, já com novos prefeitos - meta 5 - promoção de oficinas para 
conselheiros municipais. 2) Pré-Território, temos uma solicitação do Prefeito 
Marcos - Uma proposta de homologação de mais um pré-território. Um grupo de 12 
municípios na região do Vale do Ivai. Estamos pedindo o reconhecimento pelo 
CEDRAF.  Ficou estabelecido que seriam feitos estudos para agilizar este processo. 
Sem mais informe foi dada por encerrada a reunião e eu Luiz Fernando Pacheco da 
Costa, Secretário Executivo do CEDRAF redigi e assinei a presente Ata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


