
ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CEDRAF REALIZADA NA DATA DE VINTE DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZ 
 

 Pauta: 
 
08:30 - Credenciamento. 
08:45 - Abertura – Presidente do CEDRAF e Secretário Erikson Chandoha 
09:00 – 1 - Leitura da Pauta e Aprovação da 37ª Ata da Reunião do CEDRAF. 
09:15 – 2 - Apresentação do Programa Parana Agroecológico pela Câmara Setorial de 
Agricultura Orgânica e Agroecologia 
10:15 – 3 - Apresentação Programa de monitoramento do PRONAT - IPARDES 

11:30 – 4 – Indicação de um membro do conselho para o comitê gestor de PA 
11:40 – 5 -  Apresentação das entidades que foram credenciadas pela Câmara           
Técnica de ATER 
11:50 – 6 -  PAC 2, Chamada Pública de maquinário para recuperação de Estradas 
Vicinais - MDA 
12:00 – 7 – Salão Territorial da Juventude – MDA 
12:10 – 8 - Projeto de Elaboração dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – PTDRS. Schanuel 

12:20   -9 - Assuntos Gerais (Indicação para a reunião do CONDRAF – 8 e 9 de 
Dezembro, chamadas públicas de ATER) 

12:45 -  Encerramento 
13:00 – Almoço 
 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dez, realizou-se a Trigésima Oitava 
reunião do CEDRAF, nas dependências da EMATER – Paraná (Rua da Bandeira, 500 – 
sala de reunião do 1º andar) Estiveram presentes 16 conselheiros titulares e 06  
suplentes: ANIBAL DOS SANTOS RODRIGUES, da SETI; MARIO PLEFK, da FETAEP; 
SANDRO NUNES CRUZ, da ARCAFARSUL; NESTOR BRAGAGNOLO, da SEPL; MARIA 
DA APARECIDA GEFFER, representante dos territórios; CELSO NATEL MEISTER, do 
SFA/MAPA/PR; TELMA MARANHO GOMES, da SETP; DANIEL CORDEIRO VIEIRA, do 
CEAGRO; RENI ANTONIO DENARDI do MDA/DFDA-PR; BENEDITO LUIZ DE ALMEIDA, 
da EMATER; MARCOS ROCHINSKI, da FETRAF/SUL; CÂNDIDA DE CARVALHO 
JUNQUEIRA, da SEED; JOÃO CARLOS SAMPAIO TORRENS, do DESER; MARCIO 
MIRANDA, do IAPAR; TÂNIA MOREIRA, da FAEP; ANDREA CLAUDINO, do SEBRAE; 
OLIVO DAMBROS, da UNICAFES; JAIR DOBNER, da FEPAR; MERCEDES P. DEMORE, 
representante das Mulheres; CARLOS EDUARDO SEOANE, da EMBRAPA; VALTER 
ISRAEL DA SILVA, da APPA; ROBSON MAFIOLETTI, da OCEPAR; ERIKSON 
CAMARGO CHANDOHA, Presidente do CEDRAF; CARLOS ROBERTO BITTENCOURT, 
Secretário Executivo do CEDRAF; JOÃO BATISTA SANTOS, representando a AOPA e 23 
convidados. O Presidente do CEDRAF e Secretário da Agricultura e Abastecimento 
ERIKSON CAMARGO CHANDOHA presidiu esta reunião e iniciou a mesma com os 
informes gerais, sendo esta a penúltima reunião do CEDRAF do ano de 2010. 
Parabenizou a EMATER por vencer 02 (dois) editais de chamadas públicas - Integração 
do Norte Pioneiro e o Paraná Centro; já esta sendo elaborado o edital do Vale do Ribeira. 
Missão do Banco Mundial – discussão de novos ajustes e apresentação da nova 
gerência; o Paraná já esta na fase de finalização das negociações, focadas na agricultura 
familiar. O secretário executivo do CEDRAF iniciou a reunião com a apresentação de 
todos os conselheiros.   
1 - Aprovação da ata da 38ª reunião do CEDRAF – Aprovada sem alterações. 
2 - Apresentação do Programa Paraná Agroecológico pela Câmara Setorial de 
Agricultura Orgânica e Agroecologia – Ivo Barreto Melão - criação da Câmara Setorial 



de Agricultura Orgânica e Agroecologia do CEDRAF através do Decreto Estadual n°272, 
de 07 de Março de 2007, em seu artigo 5º. Aos Membros desta Câmara Setorial compete: 
analisar e discutir as matérias submetidas a exames e propor soluções; elaborar 
documentos e pareceres que subsidiem as decisões do CEDRAF; realizar pesquisas, 
análises, levantamentos de dados e de informações que subsidiem os debates e as 
conclusões sobre as matérias em apreciação pela Câmara Setorial; internalizar, no âmbito 
de sua instituição, a discussão sobre matérias de interesse específico, as conclusões da 
Câmara Setorial sobre aquelas matérias; levantar questões e sugerir assuntos relevantes 
para discussão na Câmara Setorial e para análise pelo CEDRAF; indicar instituições e/ou 
pessoas que possam contribuir na apreciação das matérias submetidas à análise da 
Câmara Setorial. Objetivo geral: propor, articular e apoiar ações fundamentadas nos 
princípios da agroecologia, visando ao desenvolvimento de políticas públicas 

socioambientais, econômicas e tecnológicas para a agricultura paranaense. A Câmara 

Setorial é uma entidade sem fins lucrativos, composta por membros representantes de 
instituições envolvidas com as atividades relacionadas com a agroecologia e a agricultura 
orgânica no Estado do Paraná e terá como área de jurisdição todo o Estado do Paraná.  
 
Princípios: o equilíbrio ecológico dos agroecossistemas; a transição ou conversão para 
agroecossistemas; atender os requisitos sociais, culturais, recursos ambientais, políticos e 
o empoderamento dos seus atores; o enfoque sistêmico e o conceito de desenvolvimento 
territorial. Sugestões dos Conselheiros do CEDRAF incluir nas diretrizes a ampliação da 
produção; vincular à área da saúde; elaborar um resumo executivo para encaminhar a 
todos os Departamentos Estaduais, Universidades, ONG’s e outros divulgando 
amplamente o Programa. 
 
3 - Apresentação do programa de monitoramento do PRONAT pelo IPARDES -  
Lenita Marques – apresentação final de entrega do sistema de monitoramento e 
avaliação de projetos CEDRAF Paraná, ressaltando que trata-se de um programa piloto, 
podendo durante o decorrer de sua aplicação vir a sofrer alterações. Equipe responsável 
pela elaboração do programa: Lenita Marques (coordenação), Ciro Barbosa, Fred Fayet, 
Francisco Sippel (analista de sistema), Naiara Bispo (estagiária).  Componentes deste 
sistema: Cadastro de Territórios, Cadastro de Municípios, Consulta Indicadores, Cadastro 
de Projetos, Cadastro de Planos de Trabalho (PT), Modelo de Projeto, Projetos para 
Grupo de Análise do CEDRAF, Relatórios de Avaliação, Links e Documentos. Sistema 
PRONAT: 14 Áreas, 83 Projetos cadastrados, 270 PT's cadastrados. O sistema esta 
pronto para ser repassado para SEAB/CEDRAF e assim assumir o Sistema alimentando 
com os dados de 2009 e 2010. Os Conselheiros do CEDRAF se manifestaram elogiando 
este sistema de monitoramento. 
4 - Indicação de um membro do Conselho para o Comitê Gestor de PAA – A SETP 
solicitou indicação de um membro Titular e um Suplente para representar o CEDRAF no 
referido Comitê; foram indicados Titular: Marcos Jamil Auache da UNICAFES e Suplente 
Emerson Roberto Zancanaro do MPA.  
5 - Apresentação das entidades que foram credenciadas pela Câmara Técnica de 
ATER – durante as 03 (três) últimas reuniões da Câmara Técnica de ATER, foram 
analisadas 14 (quatorze) entidades, onde: INSTITUTO MAYTENUS PARA 
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL – aprovada com o certificado 
nº 150/08-2010; ATAEPAR – aprovada com o certificado nº 669/09-2010; 
AGROPLÂNTULA – aprovada com o certificado nº 889/09-2010; ASSOCIAÇÃO IMBUIA 
PESQUISAS – aprovada com o certificado nº 38/09-2010; DESER – aprovada com o 
certificado nº 117/09-2010; COOPERIGUAÇU – aprovada com certificado nº 146/09-2010; 
UNILEITE – aprovada com o certificado nº 107/09-2010; CAPA – Mal. Cândido Rondon - 
solicitada correção – anexar  junto as declarações a cópia registrada em cartório do 



regimento interno onde conste de forma explicita que a entidade presta serviços de ATER; 
CAPA - Verê – solicitada correção – anexar junto as declarações a cópia registrada em 
cartório do regimento interno onde conste de forma explicita que a entidade presta 
serviços de ATER e os profissionais de humanas devem estar de acordo com o artigo 15 
da Lei 12.188/2010; COOPERAFLORESTA – solicitada correção - alteração do estatuto e 
esclarecimento sobre a atuação da socióloga que reside em SC; COOPERECOLÓGICA – 
COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGROECOLOGIA - solicitada 
correção – alteração do estatuto e declarações; SEBRAE – solicitada correção – alteração 
do estatuto; PROLOTE PROJETOS AGROPECUÁRIOS E TOPOGRAFIAS S/S LTDA – 
indeferido – considerando que a organização não atende às exigências definidas na Lei 
12.188 de 11 de janeiro de 2010 e aos demais preceitos normatizados pelo MDA para 
Credenciamento, indeferimos o pedido de homologação do IDS como prestador de 
serviços de ATER nos termos da lei e submetemos à deliberação posterior; STORTI E 
MACHADO – indeferido – considerando que a organização não atende às exigências 
definidas na Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010 e aos demais preceitos normatizados 
pelo MDA para Credenciamento, indeferimos o pedido de homologação do IDS como 
prestador de serviços de ATER nos termos da lei e submetemos à deliberação posterior. 
Após várias sugestões e críticas a respeito dos critérios de avaliação de aprovação das 
entidades nas chamadas públicas, ficou decidido que uma comissão formada por 
integrantes do CEDRAF ficaria responsável pela elaboração de um documento a ser 
encaminhado ao Comitê. Ficaram responsáveis Olivo Dambros da UNICAFES, Benedito 
Luiz de Almeida da EMATER e Valter Israel da Silva da APPA. 
6 - PAC 2 - Chamada Pública de maquinário para recuperação de estradas vicinais – 
Dant Danilo de Macedo – Entre os dias 05 de julho e 31 de agosto de 2010, o MDA 
recebeu as cartas-consulta enviadas pelas prefeituras interessadas em participar do 
certame para aquisição de máquinas e equipamentos para a recuperação de estradas 
vicinais. A adesão no Brasil foi de 91% enquanto que no Paraná foi de 96%. Municípios 
com mais de 50.000 habitantes não se enquadram no grupo atendido pela ação.  
7 – Salão Estadual da Juventude Rural – Reni Antonio Denardi – será realizado nos 
dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2010 no Município de Bocaiúva do Sul. A 
programação está em fase de conclusão e a previsão é de receber cerca de 30 jovens de 
todo o Paraná. O Salão contará com 03 espaços: apresentação de painéis de práticas de 
trabalhos com ou de jovens do campo, palestras, planejamento. 
8 – Projeto de elaboração dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – PTDRS – Shanuel – projeto elaborado e apresentado no inicio do ano de 
2010 sendo desenvolvido a cerca de 01 (um) mês quando foi liberado o recurso. Ocorre 
em 06 (seis) territórios: Vale do Ribeira, Caminhos do Tibagi, Norte Pioneiro, Centro Sul, 
Paraná Centro e Sudoeste. Existem dois projetos que estão acompanhando este 
processo: o projeto da RURECO e o projeto da Fundação Terra. Estão sendo constituídos 
Grupos de Trabalho em cada Território. 
9 - Assuntos Gerais – Indicação de 02 (dois) representantes na reunião do CONDRAF 
que será realizada nos dias 08 e 09 de dezembro de 2010: Representante da Sociedade 
Civil – Titular: Valter Israel da Silva, MPA e Suplente Daniel Cordeiro Vieira, CEAGRO, 
Representante da Base Governamental que compõe o CEDRAF – Titular: Benedito Luiz 
de Almeida da EMATER e Suplente Nestor Bragagnolo da SEPL. Sugestão do Jefferson 
V. Meister (SEAB) para que na próxima reunião do CEDRAF prevista para o dia 15 de 
dezembro de 2010 a SEED possa discutir o PNAE e o PAA. Encerra-se a presente 
reunião. Eu Cristiane Lisboa redigi esta ata que será lavrada e assinada pelo Presidente e 
pelo Secretário Executivo do CEDRAF. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

     ________________________________   ________________________________ 

             Erikson Camargo Chandoha          Carlos Roberto Bittencourt 

                Presidente do CEDRAF          Secretário Executivo do CEDRAF 


