
ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA NA DATA DE 
DEZESSETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZ 
 
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dez, realizou-se a Trigésima Oitava 
reunião do CEDRAF, nas dependências do Instituto EMATER – Paraná (Rua da Bandeira, 
500 – sala de reunião do 1º andar) Estiveram presentes quinze conselheiros titulares e 
oito suplentes: ANIBAL DOS SANTOS RODRIGUES, da SETI; MARIO PLEFK, da 
FETAEP; JOSÉ LUIZ SCHWAB, da ARCAFARSUL; NESTOR BRAGAGNOLO, da SEPL; 
MARIA DA APARECIDA GEFFER, representante dos territórios; AILTON SANTOS DA 
SILVA, do SFA/MAPA/PR; VILMA CUSTÓDIO DOS SANTOS, da SETP; DANIEL 
CORDEIRO VIEIRA, do CEAGRO; RENI ANTONIO DENARDI do MDA/DFDA-PR; 
BENEDITO LUIZ DE ALMEIDA, da EMATER; SERGIO M. BITTENCOURT, da SEMA;  
EDMIR MANOEL FERREIRA, da FEDERAÇÃO DOS PESCADORES; NEVERALDO 
OLIBONI, da FETRAF/SUL; CÂNDIDA DE CARVALHO JUNQUEIRA, da SEED; AMADEU 
ANTONIO BONATO, do DESER; DIMAS SOARES JUNIOR, do IAPAR; ROSANA DE 
MELO CORRÊA, da CONAB; TÂNIA MOREIRA, da FAEP; ELTON WELTER, da ALP; 
ANDREA CLAUDINO, do SEBRAE; MARIA MATILDE MEURER, da UNICAFES; JAIR 
DOBNER, da FEPAR; ERIKSON CAMARGO CHANDOHA, presidente do CEDRAF e 50 
convidados representando os Territórios e Pré-Territórios, entidades da agricultura familiar, 
Prefeitos e Vereadores. O Presidente do CEDRAF e Secretário da Agricultura e 
Abastecimento ERIKSON CAMARGO CHANDOHA presidiu esta reunião. O Secretário 
Executivo do CEDRAF, CARLOS ROBERTO BITTENCOURT informou que foi atingido o 
quorum com a presença de 23 conselheiros. O Presidente do CEDRAF iniciou a reunião 
com os informes da SEAB, informações do CONESA e do Fundo de Aval. CONESA – 
conforme decisão unânime, foi prorrogada para novembro/2010 a última etapa de 
vacinação contra a febre aftosa no Paraná; será realizada uma 3° chamada para 
contratação de profissionais efetivos, referente a concurso realizado em 2006, porém, não 
serão preenchidos nem 30% das vagas necessárias, sendo efetuada a renovação do 
contrato de 164 temporários. Fundo de Aval – em nota técnica de dezembro/2009, foram 
suspensos os contratos com o Aval do Estado do Paraná, através da deliberação do 
grupo gestor, devido à alta taxa de inadimplência. O contrato foi renovado e alterado 
sendo enviado ao agricultor uma correspondência e o boleto bancário para que o mesmo 
efetue o pagamento da dívida.  
1- Aprovação da ata da 37ª reunião do CEDRAF – Aprovada com algumas correções. 
2- Apresentação dos Territórios – Leitura do Ofício n° 1026/2010 encaminhado pelo 
SDT/MDA em 26 de maio de 2010 ao CEDRAF/PR, em resposta ao Ofício 045/09, 
conforme se resume: “Face a algumas dificuldades na ampliação do número de Territórios 
Rurais, estamos registrando essa demanda de novos territórios do Estado do Paraná em 
nossos controles, com vista ao seu atendimento no futuro, sendo os mesmos 
considerados pelo SDT como Pré-territórios a serem incorporados ao programa 
juntamente com o Território Rural do Oeste do Paraná, homologado pelo CEDRAF em 24 
de setembro de 2007, cuja demanda já recebemos anteriormente. Considerando a 
dificuldade de atender a todos simultaneamente, solicitamos ao CEDRAF/PR que nos 
apresente com a maior brevidade possível a ordem de prioridade no atendimento dos 
mesmos. Em detrimento disso, convidamos esses Territórios a fazerem uma nova 
apresentação”. Há um comprometimento do CEDRAF, em ir à Brasília, com alguns 
representantes do CEDRAF e dos Territórios para reforçar o pedido da incorporação 
desses Territórios ao PRONAT. Foi solicitado ao MDA um certificado ou declaração a 
esses Territórios, para que os mesmos possam solicitar recursos de outros Ministérios já 
como Pré-Territórios. O Pré-Território do Noroeste solicita a apresentação do Território a 
ser realizada na próxima reunião do CEDRAF para ser encaminhada ao MDA/SDT e 
também ser reconhecido como Território.  Em consulta à plenária o modo de votação de 



prioridade dos Territórios será via voto secreto. A apresentação dos Territórios foi definida 
via sorteio. Primeiramente a apresentação do Território Oeste – Território formado por 16 
municípios; IDH dos municípios abaixo da média do Estado; tem por objetivo estabelecer 
um processo de integração entre os municípios, buscando caminhos para o 
desenvolvimento sustentável do Território do Oeste; foram encaminhados ao CEDRAF 
nesse período projetos de um Centro de Comercialização e um de Infraestrutura da Casa 
Familiar Rural de Vera Cruz do Oeste; os candidatos a prefeito na última eleição 
assinaram uma Carta Compromisso de continuidade dessas solicitações. Em seguida o 
Território Vale do Ivaí – Território formado por 28 municípios com a possibilidade de 
inclusão do município de Fênix, para fortalecer o conceito de continuidade territorial e o 
turismo rural e histórico; IDH de 27 municípios estão abaixo do índice do Paraná; 
intraterritório com grandes desigualdades, sendo a principal missão distribuir 
desenvolvimento dos pólos mais desenvolvidos para os municípios que demandam mais 
investimentos e desenvolvimento humano, estabelecendo estratégias que estimulem o 
empreendedorismo e a geração de renda. E o Território Vale do Iguaçu – Território 
formado por 10 municípios; região com uma das maiores áreas verdes de todo o Estado e 
em contrapartida temos um grande número de agricultores familiares tendo que conviver 
com os problemas da questão ambiental, com uma enorme quantidade de água onde 
dobra a vazão do Rio Iguaçu até Foz do Iguaçu; IDH baixo e problemas de exploração 
das propriedades rurais. 
3- Debates – os Territórios foram questionados pelo Sr. Amadeu - DESER sobre a 
estratégia de desenvolvimento para ver onde se aportam os recursos, estes responderam 
conforme segue: Iguaçu – capacitação em gestão em todos os sentidos, principalmente 
social, econômico e ambiental, infraestrutura básica e gestão capaz de trazer retorno 
econômico; Vale do Ivaí – a meta maior é difundir o empreendedorismo e a geração de 
emprego e renda, nivelamento de conhecimentos, interação das iniciativas municipais 
para uma iniciativa territorial, sinergia, processo educativo, difusão do empreendedorismo 
e geração de emprego e renda; Oeste – preocupação com a geração de renda, êxodo 
rural, pleiteando recursos para o desenvolvimento da região. 
4 – Votação – estiveram presentes na reunião 23 entidades, indicativo de votação – vota-
se em 01 Território e o mais votado ficará por primeiro, em seguida faz-se uma nova 
votação entre os Territórios restantes para se estabelecer o 2º e 3º lugar respectivamente 
conforme o número de votos. 1º votação – Vale do Iguaçu com 10 votos, Vale do Ivaí com 
06 votos e Oeste com 07 votos, sendo classificado em 1º lugar o Território do Vale do 
Iguaçu. 2º votação -  Oeste com 13 votos e Vale do Ivaí com 10 votos, sendo classificado 
em 2º lugar o Território do Oeste e em 3º lugar o Território do Vale do Ivaí. O Presidente 
do CEDRAF parabenizou os Territórios pela apresentação, cada qual com sua 
característica e sua forma de apresentação, onde foi demonstrado o trabalho de cada 
microrregião, o que ela representa e o que pretende fazer. O Presidente do CEDRAF 
despede-se de todos, deixando a cargo do Secretário Executivo de CEDRAF como 
representante da SEAB os encaminhamentos desta reunião. 
5 – Apresentação e deliberação dos Projetos do PRONAT – em reunião realizada dia 
16/08/2010, a Câmara Técnica do PRONAT avaliou os seguintes projetos conforme 
segue: Projeto de complementação de abatedouro de suínos – Paraná Centro – 
necessário elaborar novo projeto considerando a estrutura existente e o que será feito a 
partir dela, com dados mais atualizados, plano de negócios, estudo de viabilidade técnica 
e econômica desse empreendimento, elaborar um estudo de fluxo de gestão e um fluxo 
de processos; COOPERAF – Salto do Lontra – este projeto não faz parte dos recursos do 
PRONAT dos Territórios, podendo ser encaminhado diretamente à Brasília após 
reelaboração do mesmo com a aprovação do colegiado Territorial do Sudoeste, ou se for 
solicitado o recurso via CEDRAF reelaborar o projeto de acordo com as especificações 
devidas; Formação de uma rede de monitoramento – Sudoeste – refazer o projeto 



especificando as metas e ficando o custeio por conta da região; Portal Turístico - Vale do 
Ivaí – foi enviado apenas o escopo do projeto, sendo aguardado o envio do mesmo para 
apreciação; Merenda escolar – Vale do Ivaí -  foi enviado apenas o escopo do projeto, 
sendo aguardado o envio do mesmo para apreciação; Projeto de beneficiamento e 
classificação do café – projeto aprovado anteriormente pelo CEDRAF em 2007, porém, 
devido a problemas com a Prefeitura de Carlópolis acabaram perdendo o recurso, o 
projeto foi atualizado e reapresentado, sendo aprovado novamente e será enviado ao 
MDA/SDT; Estruturação da Casa familiar Rural de Santa Maria do Oeste -  projeto 
aprovado com alguns ajustes que já foram solicitados; Adequação da Casa Familiar Rural 
de Pitanga – projeto aprovado com alguns ajustes já solicitados, os dois projetos estão 
incorporados em um só.  
6 – Apresentação das entidades que foram credenciadas pela Câmara Técnica de 
ATER – até o presente momento foram realizadas 02 reuniões da Câmara Técnica de 
ATER. Na primeira reunião foram analisadas 06 (seis) entidades, onde: EMATER – 
aprovada com o certificado nº 150/08-2010; ARCAFAR/SUL – aprovada, porém, ocorreu 
um problema no sistema levando alguns dias para constar a aprovação no mesmo com o 
certificado nº 82/08-2010; CEAGRO – solicitado correção – cópias de diplomas e registros 
profissionais – um representante da entidade apresentou a documentação solicitada hoje 
pela manhã, sendo aprovada e finalizada de acordo com o estipulado pela Câmara 
Técnica com o certificado nº 64/08-2010; APPA – solicitado correção – alteração do 
estatuto e concluir a equipe de profissionais de assistência técnica – a instituição fez as 
alterações necessárias, sendo aprovada e finalizada com o certificado nº 237/08-2010; 
COPERIGUAÇÚ – solicitado correção – alteração do estatuto; UNILEITE – solicitado 
correção – alterar estatuto e concluir a equipe de profissionais de assistência técnica, 
possivelmente paralisaram o credenciamento.  Até o momento não houve mais nenhuma 
finalização. A próxima reunião será realizada dia  01/09/2010. 
7 – Assuntos Gerais – Solicitação de exclusão da APASEMA do conselho do CEDRAF, 
pois, a última participação nas reuniões foi registrada em 23/10/2007 contrariando o 
regimento interno do CEDRAF – solicitação de exclusão acatada por unanimidade. 
Aprovada a representação dos povos indígenas em reuniões anteriores, mas até o 
momento não foram indicados os conselheiros titular e suplente. Quilombolas criaram 
uma federação e estarão indicando os representantes. O Litoral e a Regional 7 da 
FETAEP solicitaram representação no conselho, porém, não existe representação 
regional dentro deste; será encaminhado uma correspondência informando-os a respeito. 
Sr. Marcio – Coordenador do Crédito Fundiário -  fez um breve esclarecimento sobre as 
principais mudanças ocorridas no Crédito Fundiário. Sr. Reni do MDA fez alguns informes 
sobre a realização do Salão Estadual da Juventude Rural. Sr. Daniel da COPERIGUAÇÚ 
fez um breve relato sobre o plano territorial de desenvolvimento rural sustentável de 
Cantuquiriguaçu e sobre a sobre a reformulação e qualificação do plano diretor do 
Território. Encerra-se a presente reunião. Eu Cristiane Lisboa redigi esta ata que será 
lavrada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário Executivo do CEDRAF. 
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             Erikson Camargo Chandoha          Carlos Roberto Bittencourt 
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