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ATA DA XXXV REUNIÃO DO CEDRAF 
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, realizou-se a Trigésima quinta reunião 

do CEDRAF, nas dependências do Instituto EMATER-Paraná (Rua da Bandeira, 500 – sala de 

reuniões do 1º andar).  Estiveram presentes 23 conselheiros:.JOSE MARIA  V. RODRIGUES, da 

ARCAFAR-SUL;  JOÃO CARLOS TORRENS do DESER; JORGE A. DIAS, da CONAB; 

NESTOR BRAGAGNOLO da SEPL, NEVERALDO OLIBONI, da FETRAF-SUL, SABRINA 

PARRINO da SETP; MARCIO MIRANDA do IAPAR; MARIO PLEFK da FETAEP; MARLI DA 

ROCHA, Representante das Mulheres; AILTON S. DA SILVA, do MAPA/PR; GILSON M. 

FARIA...do SICREDI;.DANIEL VIEIRA do CEAGRO; IZAIAS AMARAL DAS NEVES da 

APPA; MARCELO PASSOS da REDE ECOVIDA; JOÂO BATISTA ZANINI da EMATER; 

VANDERLEY ZIGER da CRESOL;  SÉRGIO BITTENCOURT da SEMA;  JOSÉ LEITÃO do  

DFDA-PR/MDA; EUGENIO BITTENCOURT da AMP; MARIA DA APARECIDA GEFFER 

Representante dos Territórios; MARIA EULITE da SEED; ADRIANO G. PEREIRA Representante 

dos Quilombolas e VALTER.BIANCHINI, Secretário de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento. Valter Bianchini presidiu a reunião, onde registrou as presenças do Prefeito João 

Renato de Japira, Vice Prefeito de Rio Azul convidando-os para fazerem parte da mesa, em seguida 

citou as perdas que o CEDRAF teve, na pessoa do Luiz Fernando Pacheco da Costa, Secretário 

Executivo do CEDRAF e o Conselheiro representante da UNICAFES Ademir Dallazen, passando a 

palavra a Conselheira Sabrina Parrino, a qual apresentou uma mensagem homenageando aos dois 

colegas Ademir e Luizinho, finalizando a apresentação foi feito uma oração por todos os presentes. 

Após, foi dado continuidade aos trabalhos, onde o Secretario Bianchini, informou a todos que o 

Luiz Carlos Teixeira Lopes, nesta reunião assumiria os trabalhos de Secretario Executivo, até ser 

nomeado o novo Secretario, EM SEGUIDA REGISTROU A PRESENÇA DO DEPUTADO 

ESTADUAL FELIPI, E O Sr. Edinei Prefeito de Prudentopolis,  passando a palavra para o Sr. Luiz 

Carlos, onde o mesmo fez a apresentação da Pauta da Reunião, destacando os Informes do 

CEDRAF,  1) LEITURA DA PAUTA E INFORMES DA SECRETARIA  EXECUTIVA DO 

CEDRAF, 2) – APROVAÇÃO DA 34º ATA.  3) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO PARA 

REUNIÕES EM 2010,  4) -PROJETOS PRONAT 2010- Articuladores Estaduais  do MDA Dante e 

Abner,  5) – 1º SALÃO ESTADUAL DOS TERRITÓRIOS – MDA, 6)  Informes Gerais, 6) 

INTERVALO PARA ALMOÇO. 7) –APRESENTAÇÃO DA NOVA LEI DE ATER (Nivelamento 

de Informações, Cadastramento, Demandas por Território)– ZANINI EMATER,  8) – 

ENCERRAMENTO. Após a apresentação da pauta, foram colocadas para aprovação dos 

Conselheiros a 34ª Ata da Reunião, a qual foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros 

presentes e o Calendário para as próximas Reuniões, que também foi aprovado, ficando as seguintes 

datas: 14 de abril, 16 de junho, 18 de agosto, 20 de outubro e 15 de dezembro. Em seguida 

apresentou os informes da Secretaria do CEDRAF: 1)- Foi encaminhando para o MDA em Brasília 

através de Oficio entregue pelo Secretario Bianchini a recomendação de Reconhecimento dos 

Territórios Vale do Iguaçu e Vale do Ivaí aprovados por este Conselho na última reunião. 2)- 

Informou sobre a necessidade de formar novamente o grupo de analistas dos projetos do PRONAT, 

solicitando aos Conselheiros presentes que indicassem através de Ofícios os representantes. 3)- 

Informou sobre o Sistema de Informatização do PRONAT, a partir do ano de 2003  que o 

IPARDES está desenvolvendo que faz parte de um  Plano de Trabalho em que foi contratado, e que 

na próxima Reunião do CEDRAF irão fazer a apresentação a todos os Conselheiros. 4)- Sobre o 

Projeto de Inclusão Social – PROTERRITORIOS, falou sobre o andamento das negociações  junto 

ao Banco Mundial, que no  dia 25 de janeiro ocorreu em Washington a reunião de avaliação do 

projeto, o qual  foi aprovado pelo Banco para contratação. O Secretario  Bianchini tomou a palavra 

informando que a nível de Estado já foi aprovado a contratação do Projeto pela Assembléia 
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Legislativa, Tribunal de Contas e pelo Governador a autorização para continuar as negociações, os 

próximos passos  será a Secretaria do Planejamento e o Tesouro Nacional, e com isto a previsão é 

de que no segundo trimestre deste ano tenha início a execução do Projeto. Também ressaltou a 

importância do CEDRAF nos trabalhos desenvolvidos em Territórios, onde balizou este Projeto que 

será pioneiro em Territórios, citando que o Projeto irá atender o Centro Expandido Paranaense. 

Citou também que com a Nova Lei de ATER, o CEDRAF terá um papel  muito importante e com 

uma  nova dinâmica de trabalho, que será apresentada no período da tarde pelo Zanini da 

EMATER, que participou da reunião do MDA em Brasília. Antes de iniciar a apresentação dos 

Projetos do PRONAT o Sr. Lopes ressaltou que Sr. Nestor Bragagnolo. Em seguida o Sr. ABNER 

do MDA iniciou a apresentação dos Projetos do PRONAT para 2010, informou que foram 

encaminhados 15 projetos pelos Territórios, e  que devido as circunstâncias e a desmobilização do 

grupo de analise de projetos, os mesmos foram encaminhados por e-mail a todos os Conselheiros 

antecipadamente para conhecimento e analise; ressaltou a necessidade urgente da formação do novo 

Grupo de Analistas, passando a apresentar os Projetos que foram analisados individualmente pelos 

Conselheiros e que foram recomendados, iniciando pelos projetos do Território da Cantuquiriguaçu. 

1º projeto é INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

NO TERRITÓRIO que tem por objetivo atender a 980 famílias de agricultores familiares, nos 

municípios de Candói, Pinhão, Reserva do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Marquinho e Cantagalo 

com a regularização fundiária propiciando oportunizar documentação legal de comprovação da 

posse da terra, e possibilitar investimentos produtivos em suas áreas com acesso a políticas públicas 

e recursos dos programas governamentais, especialmente ao crédito. Este Projeto prevê R$  R$ 

312.000,00 para ações em INVESTIMENTO, dos quais R$ 302.640,00 são recursos do MDA/SDT 

e R$ 9.360,00 são recursos de contrapartida, e  está dividido em 4 metas: a primeira é a aquisição de 

GPS Geodésio mais coletor, a segunda meta é a aquisição de computador, a meta 3 é a aquisição de 

softwares e a quarta meta é a aquisição de uma pickup para trabalho de campo. Para CUSTEIO está 

previsto um total de R$ 302.016,00, dos quais R$ 292.955,52 são recursos do MDA/SDT e R$ 

9.060,48 são recursos de contrapartida, que estão previstos para duas metas, uma para contratação 

de horas técnicas de nível médio para o levantamento topográfico a nível de campo, e a meta 2 é a 

contratação de horas técnicas de nível superior para processamento e elaboração de mapas e 

memórias descritivas, total previsto do Projeto de Regularização é RS 614.016,00 – onde R$ 

595.595,52 são recursos do MDA/SDT e R$ 18.420,48 são recursos de contrapartida e a proponente 

será a Prefeitura Municipal de Goioxim. O 2º projeto da Cantuquiriguaçu, é a ESTRUTURAÇÃO 

DE CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA, tem 

por objetivo a estruturação do Centro com a finalidade de promover a formação e a capacitação dos 

agricultores, assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas, mulheres e jovens, visando a 

produção, transformação, agregação de valor, comercialização e qualidade de vida desta população 

e oferecer condições de infraestrutura para a gestão territorial. Total previsto para o projeto é de R$ 

448.600,00 dos quais R$ 435.142,00 são recursos do MDA/SDT e R$ 13.458,00 recursos de 

contrapartida,  as metas propostas são: meta 1 - construções civis que abrangem a construção de 

auditório, escritório, unidade didática para implantação de bovinocultura de leite e construção de 

uma unidade didática para implantação de cursos de manipulação de alimentos 

(agroindustrialização). Meta 2 -  aquisição de equipamentos e maquinários, sendo aquisição de 

conjunto de irrigação, aquisição de micro-trator e equipamentos, aquisição de veículo utilitário, 

aquisição de tendas pantográficas. Meta 3 - perfuração de poço artesiano. Meta 4 - implantação de 

cercas e portais. A proponente é a prefeitura municipal de Laranjeiras do Sul. Pelo Território Paraná 

Centro, foram recomendados dois Projetos; o 1º, desmembrado em três, é o de CUSTEIO para a 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL que tem por objetivo regularizar 120 propriedades 
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rurais nos municípios de Campina do Simão, Turvo e Santa Maria do Oeste, para propiciar a 

documentação legal da posse da terra e o acesso às políticas públicas e recursos dos Programas 

Governamentais e ao crédito. Para o projeto, cujo proponente é o Município de Campina do Simão, 

estão previstas duas metas, abrangendo serviços de levantamento georreferenciado das propriedades 

e serviços cartorários e advocatícios, com total previsto de R$ 183.120,00, sendo R$ 177.626,40 

recursos do MDA/SDT e R$ 5.493,60 como contrapartida. Para o projeto, cujo proponente é o 

Município de Santa Maria do Oeste, está prevista uma meta que abrange: análise de documentos e 

mapas de cada propriedade; averbação das matrículas; demarcação das áreas; demarcação da 

reserva legal; escritura de extinção do condomínio; extinção de condomínio e memorial descritivo; 

levantamento dos quinhões; levantamento topográfico; e  reunião e audiência com os condôminos, 

totalizando um total de R$ 183.120,00, sendo R$ 177.626,40 recursos do MDA/SDT e R$ 5.493,60 

como contrapartida.  Para o projeto, cujo proponente é o Município de Turvo, está prevista uma 

meta que abrange: análise de documentos e mapas de cada propriedade; averbação das matrículas; 

demarcação das áreas; demarcação da reserva legal; escritura de extinção do condomínio; extinção 

de condomínio e memorial descritivo; levantamento dos quinhões; levantamento topográfico; e  

reunião e audiência com os condôminos, totalizando um total de R$ 183.120,00, sendo R$ 

177.626,40 recursos do MDA/SDT e R$ 5.493,60 como contrapartida. O total previsto para todo o 

Projeto é R$ 549.360,00, dos quais R$ 532.879,00 são recursos do MDA/SDT e R$ 13.458,00 

recursos de contrapartida. O 2º Projeto apresentado é o APOIO A SEGURANÇA ALIMENTAR 

DA AGRICULTURA FAMILIAR  DO TERRITÓRIO PARANÁ CENTRO onde o objetivo é a 

diversificação da produção da agricultura familiar, através  da produção de mudas frutíferas 

diversas para implantação de pomares caseiros e comerciais, para agricultores familiares, 

assentados e vileiros, proporcionando uma melhor qualidade de alimentação e a comercialização 

dos excedentes através da fabricação de doces, geléias, etc, obtendo uma fonte de renda na 

propriedade rural. Estão previstos R$ 642.200,00, dos quais R$ 622.934,00 são recursos do 

MDA/SDT e R$ 19.266,00 são recursos de contrapartida e está dividida em 8 metas de 

INVESTIMENTOS, sendo elas: meta 1 – construção em alvenaria do almoxarifado; na meta 2 – 

construção em alvenaria de escritório, cozinha, sanitários e vestiários; meta 3 - Construção de 

estufas teladas para produção de mudas de citros com toda infraestrutura (estrutura metálica, filme 

UV, bancadas, irrigação por aspersão); meta 4 – construção de alambrado e portão de correr; meta 5 

–  padrão completo de energia; meta 6 – aquisição de 100.000 tubetes; meta 7 – aquisição de 

sistema de irrigação; meta 8 – aquisição de pedra britada; a proponente será a Prefeitura Municipal 

de Iretama. O Território do Sudoeste apresentou o Projeto CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR DO SUDOESTE, onde o objetivo é estabelecer uma metodologia 

que objetiva realizar a certificação de produtos orgânicos de forma participativa entre agricultores 

ecológicos, envolvendo atividades de acompanhamento às famílias e agroindústrias no processo de 

conversão e de certificação da produção orgânica e agroecológica, objetivando a complementação 

dos investimentos realizados e dos projetos assumidos pelos atores sociais para que cumpram sua 

finalidade de geração de renda e qualidade de vida para os agricultores familiares. Está previsto 

para este projeto o valor total de R$ 507.911,00, dos quais R$ 494.131,23 são recursos do 

MDA/SDT e R$ 13.779,77 são recursos de contrapartida. Este projeto foi desmembrado entre 4 

proponentes divididos  entre três prefeituras, executando metas de INVESTIMENTO e uma 

entidade privada sem fins lucrativos executando metas de CUSTEIO, da seguinte forma: o 

Município de Capanema irá executar uma meta que é Estruturação do Processo de Certificação de 

Produção Orgânica da Agricultura Familiar – Compra de Móveis e Equipamentos, com o valor total 

de R$ 145.111,00, sendo R$ 141.483,23 recursos do MDA/SDT e R$ 3.627,77 recursos de 

contrapartida. O Município de Coronel Vivida executará uma meta que consiste na Aquisição de 4 
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(quatro) veículos novos, no valor total de R$ 102.400,00, dos quais R$ 100.000,00 são recursos do 

MDA/SDT e R$ 2.400,00 são recursos de contrapartida. O Município de Francisco Beltrão 

executará uma meta que é a Aquisição de 1 (um) Caminhão, com o valor total de R$ 150.000,00, 

sendo R$ 145.500,00 recursos do MDA/SDT e R$ 4.500,00 recursos de contrapartida. A Instituição 

Sinodal de Assistência, Educação e Cultura executará 4 metas de CUSTEIO, sendo elas: Meta 1 – 

Jornada de Capacitação de Agricultores Familiares; Meta 2 – Elaboração, diagramação e publicação 

de cartilha; Meta 3 – Processo de transição para certificação participativa de produção orgânica; e 

Meta 4 – Despesas com administração do Projeto, totalizando R$ 110.400,00, sendo R$ 107.148,00 

recursos do MDA/SDT e R$ 3.252,00 recursos de contrapartida. O Território Centro Sul apresentou 

a complementação do projeto de INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA AÇÕES DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  EM PRUDENTÓPOLIS E RIO AZUL. Está previsto para este 

projeto o valor de R$ 302.064,00, dos quais R$ 267.502,08 são recursos do MDA/SDT e R$ 

34.561,92 são recursos de contrapartida. O Município de Prudentópolis irá executar metas de 

INVESTIMENTO, sendo elas: Meta 1 – Aquisição de GPS geodésico e coletor; Meta 2 – Aquisição 

de 1 (um) carro popular, nos valores de R$ 150.000,00, com R$ 120.000,00 advindo do MDA/SDT 

e R$ 30.000,00 como contrapartida. O Município de Rio Azul ira executar uma meta de CUSTEIO, 

que é a Contratação de 8.448 horas de trabalho de nível médio, com valor total de R$ 152.064,00, 

sendo R$ 147.502,08 do MDA/SDT e R$ 4.561,92 de contrapartida. Para o Território Caminhos do 

Tibagi foram recomendados três projetos; 1 – CENTRO DE CAPACITAÇÃO  DE PRODUTORES 

E ALUNOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE MÉDIAS E PEQUENAS 

PROPRIEDADES NO SEGMENTO AGROECOLÓGICO, onde o objetivo é capacitar produtores 

familiares a trabalharem em sistemas agroecológicos com olerícolas, fruticultura, ovinocultura e 

bovinocultura de leite, bem como servir de unidade de referência agroecológica no território, além 

de servir  como propriedade para estudantes relacionados a área de ciências agrárias; está previsto o 

valor total de R$ 275.281,00 para investimentos, dos quais R$ 266.932,57 são recursos do 

MDA/SDT, e R$ 8.348,43 são recursos de contrapartida, a meta prevista é Criar um Centro de 

Capacitação de produtores de alunos na área de produção e gestão de médias e pequenas 

propriedades no seguimento agroecológico no Município de  Tibagi, o proponente será a Prefeitura 

municipal de Tibagi.  O 2º projeto é CUSTEIO DE ATIVIDADES DO TERRITÓRIO 

CAMINHOS DO TIBAGI, onde o objetivo é prover aos agricultores familiares e Instituições do 

território de estudos, informações e metodologias como referencial para os trabalhos de 

planejamento territorial e de ATER visando o desenvolvimento sustentável. Está previsto um total 

de R$ 145.200,00 dos quais R$ 123.450,40 são recursos do MDA/SDT, e R$ 21.749,60 são 

recursos de contrapartida, as metas previstas são: Meta 1 – Custeio do Centro de Treinamento em 

Agroecologia; Meta 2 – Estudo de Microbacia Piloto; e Meta 3 – Consolidação de Banco de Dados 

Georreferenciados sobre o Território, o proponente será a Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

O 3º projeto é de investimento: CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE 

ORTIGUEIRA, tem por objetivo melhorar as condições de estrutura física e aumento do espaço 

para o aprendizado dos jovens que estudam na casa familiar rural e garantir o bom funcionamento 

da pedagogia da alternância. O valor total previsto R$ 146.000,00 onde R$ 141.620,00 são recursos 

do MDA/SDT e R$ 4.380,00 são recursos de contrapartida  e a Prefeitura Municipal de Ortigueira é 

a proponente. Este projeto está dividido em duas metas: meta 1 – ampliação da casa familiar rural e 

meta 2 – aquisição de veículo passeio. Do Território Vale do Ribeira é o projeto de 

CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE CERRO AZUL, que tem por objetivo 

iniciar a CFR com duas turmas de 25 jovens totalizando 50, após a sua implementação. Irá atender 
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jovens do município de Cerro Azul e também oriundos dos municípios de Adrianópolis, Rio Branco 

do Sul, Doutor Ulisses, Itaperuçu, Almirante Tamandaré e Bocaiúva do Sul, pertencentes ao Vale 

do Ribeira. Está previsto para este projeto o valor total de R$ 849.637,00 onde R$ 832.637,00 são 

recursos do MDA/SDT e R$ 17.000,00 são recursos de contrapartida, tendo duas metas: 1 - 

Construção da Casa Familiar Rural; 2 - Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos, a 

Prefeitura de Cerro Azul será a proponente deste projeto. O Território Norte Pioneiro o projeto de 

CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE WENCESLAU BRAZ, o objetivo é a 

construção, organização e estruturação das atividades da Casa Familiar Rural do Território Norte 

Pioneiro para o atendimento dos jovens rurais em regime da alternância, organizar as famílias 

agricultoras e professores das escolas do campo no processo produtivo de desenvolvimento 

sustentável. Este projeto está dividido em ações para CUSTEIO no valor R$ 202.308,00, onde R$ 

195.208,00 são recursos do MDA/SDT e R$ 7.100,00 são recursos de contrapartida, tendo como 

meta Promover Seminários de Educação do Campo, Intercâmbios, Encontros, Reuniões e Elaborar 

Material Informativo para Distribuição no Território da Cidadania do Norte Pioneiro. Para 

INVETIMENTO está previsto o valor total de R$ 850.000,00, onde R$ 824.500,00 são recursos do 

MDA/SDT e R$ 25.500,00 são recursos de contrapartida, sendo prevista a meta de Infraestrutura 

para qualificação e capacitação de técnicos e Agricultores Familiares através da Casa Familiar 

Rural do Território Integração Norte Pioneiro. O total geral do projeto é de R$ 1.052.308,00 

divididos da seguinte forma: R$ 1.019.708,00 são recursos do MDA/SDT e  R$ 32.600,00 são 

recursos de contrapartida. Ainda serão enviadas as documentações relativas a dois projetos 

aprovados no ano de 2009, mas que por falhas na contratação estão sendo reenviados, que são os 

seguintes: 1 -  AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CASA FAMILIAR RURAL DE 

PINHÃO, no Território Cantuquiriguaçu, cujo proponente é a Prefeitura Municipal de Pinhão; 2 – 

INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO 

TERRITÓRIO CENTRO SUL DO PARANÁ (COMPLEMENTAÇÃO), que estão dividido em 

projeto de CUSTEIO e INVESTIMENTO, cujo proponente é a Prefeitura Municipal de 

Guamiranga. Após a apresentação dos projetos recomendados individualmente pelos Conselheiros, 

foi aberto para a plenária, aonde diversos Conselheiros colocaram suas posições e ou indagações 

quanto aos projetos apresentados, também foram feitas as defesas pelos representantes territoriais 

dos seus projetos, após as apresentações e discussões chegou-se  a um consenso aonde os Projetos 

apresentados foram colocados para aprovação através da votação por unanimidade dos Conselheiros 

presentes, ficando como proposta aos demais projetos de se buscar diferentes fontes para acessar 

recursos, também  foi reforçado aos Conselheiros a importância e a urgência  de se montar um 

grupo mínimo para dar apoio na avaliação, qualificação dos projetos, foi perguntado ao grupo se 

alguém tinha interesse, ou se irá discutir dentro de sua Instituição, e informará a  indicação. Ficou 

indicado que o Secretario Executivo e um representante do MDA/SDT fará parte deste grupo, 

encerrando assim este item da pauta.Em seguida passou-se para o item 5 da pauta que é sobre o 1º 

SALÃO ESTADUAL DOS TERRITÓRIOS, a apresentação foi feita pelos Srs. Abner do MDA, 

Leitão do MDA e Patrícia do MDA, iniciando com o Abner onde ele falou sobre a importância da 

realização e da participação deste evento, e que os territórios enviem o mais rápido possível a 

relação das pessoas que irão participar, como também o orçamento das despesas com transporte,  

em seguida o Sr. José Leitão apresentou a pauta proposta para o 1º Salão Estadual dos Territórios 

Rurais, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2010, o local será no Canal da Música, está 

previsto como público de 10 a 30 participantes por território/iniciativa territorial, totalizando 300 

representantes dos territórios rurais e mais 50 convidados especiais, que seriam lideranças e 

representantes de entidades parceiras, serão  apresentadas através de painéis as Boas Práticas 
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Territoriais com foco em três temas  principais,  1- Formas  processos de organização para o 

desenvolvimento (consórcios e agências de desenvolvimento; fóruns e conselhos territoriais); 2 – 

Educação no Campo (iniciativas e experiências de educação do campo, temas educacionais 

relevantes para o desenvolvimento); e, 3 – Iniciativas e experiências de dinamização econômica nos 

territórios(cadeias produtivas; agregação de valor por meio da transformação e comercialização), 

também estão programadas  algumas palestras  de formação e apresentações culturais. Foi 

distribuído a todos os presentes informes mais detalhados sobre a realização do 1º Salão Estadual 

dos Territórios, encerrando assim o informe sobre este evento. Passando em seguida para os 

informes gerais  aonde se inscreveram O Sr. Airton do MAPA, SABRINA, JOSÈ MARIA, 

VANDERLEI DA CRESOL, JOAÔ TORRENS, JOSÈ LEITÂO, LOPES E BITTENCOURT, O 

Sr. Airton aproveitou a presença de alguns prefeitos e representantes para lembrar das datas das 

emendas parlamentares para os Projetos, ressaltou que muitas vezes os Prefeitos solicitam somente 

patrulha mecanizadas, deixando outros projetos sem recursos, solicitou que enviem sempre com 

antecedência ao Ministério, e que atentem  quanto a utilização dos Recursos. A SABRINA 

representante do SETP trouxe como informe, que nas pastas tem material sobre a Política de 

Segurança Alimentar, também informou que foi aprovado o Projeto de Emenda Constitucional 

incluindo a alimentação como um direito humano, e no dia 31/12/2009 o Governador do Paraná 

Roberto Requião assinou o decreto instituindo o orçamento temático no Estado do Paraná  com isso 

poderá se visualizar o que foi investido na área de segurança alimentar no Paraná; informou que o 

CONSEA tem um site que é o www.consea.gov.br  que está a disposição de todos que tem interesse 

em colocar alguma matéria  de interesse, bem como estão lá as informações sobre os editais de 

2010, que irão ser executados a níveis municipais , regionais e Estadual. O Sr. José Maria da 

ARCAFAR-SUL< informou que a entidade fez uma pequena homenagem ao Luiz Fernando, 

colocando o seu nome em uma sala de auditório, na sede de Barracão. O Sr. Vanderley da 

CRESOL, em sua fala, colocou a preocupação daquela entidade quanto o inicio desta safra que 

promete ser Record quanto a produção de grãos, mas que não existe uma política adequada de 

preços; sugeriu que houvesse um espaço e fosse discutido sobre as tendências de mercado e preços, 

ao qual o Sr. Bittencout representando O Secretário Bianchini, deu como encaminhamento que 

numa próxima Reunião deste grupo, fosse convidado alguém do IPARDES, DERAL ou outra 

entidade para fazer uma apresentação e debate sobre o tema proposto, ao qual o sr Zanini da 

EMATER, informou a todos que existe um grupo liderado pelo sr. Simione da SEAB, aonde fazem 

parte representantes da CONAB, IPARDES, EMATER que já vem discutindo sobre este tema, e 

que iria enviar por e-mail ao Sr. Vanderley as informações deste  grupo. O Sr. João Torrens 

corroborou com o encaminhamento e sugestão, e trouxe ao grupo informações sobre as ações do 

CONDRAF aonde faz parte, em reunião que acontecerá nos dias 24 e 25/02/2010, será  aprovado o 

conteúdo final da proposta de Política de Governo  para o Desenvolvimento do Brasil Rural, que 

vem sendo discutido desde abril de 2009, para que essa proposta seja lançada oficialmente no Salão 

Nacional dos Territórios em março de  2010, também a Casa Civil do Governo Federal  solicitou a 

todos os Ministérios que indicassem  propostas  para serem encaminhadas ao Congresso para se 

transformarem em Leis, e esta proposta foi uma das indicadas, ela em seu conteúdo ficará acima das 

políticas dos territórios da cidadania, porque traz uma dimensão mais ampla em relação às políticas 

governamentais e territoriais no País. O segundo informe é que o CONDRAF após a aprovação 

desta proposta e apresentação no Salão Nacional dos Territórios irá iniciar a divulgação, discussão e 

debate com toda a sociedade em todos os seus níveis, para submeter a sugestões e críticas a esta 

nova política proposta. O Sr. José Leitão do MDA/SDT em seu informe falou sobre as inscrições 

das Boas Práticas no Salão Nacional dos Territórios, que no Paraná foram inscritas 25 práticas e que 

destas foram escolhidas 8,  sendo  2 práticas do Território da Cantuquiriguaçu, uma do Norte 

http://www.consea.gov.br/
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Pioneiro, uma do Noroeste, uma do Vale do Ribeira , do Sudoeste, o Sr. João Torrens aproveitou e 

informou que o trabalho feito pelo DESER sobre Projetos Territoriais no Paraná: Fatores 

Potencializadores e Fatores Limitantes, também foi selecionado para apresentação. O Sr. Lopes 

informou a todos que a Conselheira Sabrina faz parte da equipe da SEAB, em seguida o Sr, 

Bittecnourt da SEAB, colocou para a plenária adiantar a próxima Reunião do CEDRAF do dia 14 

de abril, para 30 ou 31 de março, devido à saída do Secretário Bianchini, e a transição do novo 

Secretário de Agricultura, que foi acatado pelos presentes, encerrando-se o período da manhã.Fez-

se a pausa para o almoço. Reiniciou-se os trabalhos da tarde às 13:30 horas, onde o Sr. Zanini do 

Instituto EMATER, iniciou a sua  apresentação sobre a Nova Lei  ATER, esclarecendo aos 

presentes que foi indicado para representar o CEDRAF em uma reunião ocorrida em Brasília  sobre 

este tema, e que nesta reunião teve alguns encaminhamentos e um deles é o nivelamento de 

informações sobre a Nova Lei de ATER, que também naquele momento houve outros 

encaminhamentos quanto datas e planilhas de demandas de projetos por territórios, mas após o seu 

retorno, houve outro encaminhamento em que neste momento não haveria mais data para os 

levantamentos de demandas de projetos por territórios, após estas informações iniciou sua 

apresentação falando sobre as mudanças ocorridas nesta Nova Lei, após a apresentação foram feitas 

várias indagações e esclarecimentos sobre a Nova Lei de ATER, foi distribuído aos participantes o 

conteúdo desta Lei, bem como ficou acertado que seria encaminhado através de e-mail aos 

presentes a apresentação feita pelo Sr. Zanini, para a divulgação nos Territórios e Regionais. E eu, 

Luiz Carlos Teixeira Lopes redigi a presente Ata que deverá passar pela correção e aprovação dos 

Conselheiros. 
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