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08:30  1        Credenciamento. 
08:45  2.0     Abertura- Presidente do CEDRAF e Secretario da Agricultura Norberto Ortigara 
           2.1        Aprovação da pauta. 
           2.2     Aprovação da ata de nº 49  
08:55  3        Informes Câmara Técnica de Credenciamento de Ater - Bittencourt  
09:00  4        Parecer da Câmara Técnica do Proinf sobre alguns projetos 
09:10  5        Recomposição da Câmara Técnica do Crédito Fundiário 
09:30  6        Apresentação proposta de Lei de Ater Estadual – Presidente Emater Rubens        
Niederheitmann 

10:10  7        Debates sobre a proposta de Lei de Ater e composição de GT do Cedraf de Ater 
11:00  8        Ano Internacional do Cooperativismo 

11:00  8.1     Apresentação Unicafes e Ocepar 
12:15   9       Proposta Reunião Extraordinária do Cedraf dia 18/09/12 
12:25  10     Assuntos Gerais        Parecer da Câmara Técnica do Proinf sobre alguns projetos 
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Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e doze, realizou-se a quinquagésima reunião do 
CEDRAF, nas dependências do EMATER – Paraná (Rua da Bandeira, 500 – sala de reunião do 1° 
andar ) Estiveram presentes 27 conselheiros titulares e suplentes representando os titulares, mais 15 
convidados. Conselheiros presentes: Norberto Anacleto Ortigara Presidente do CEDRAF/ SEAB,  
José Carlos Castilho FETAEP, Nestor Bragagnolo SEPL, Luiz Marcelo Padilha SEBRAE-PR , 
Natalino Avance de Souza EMATER-PR, José da Encarnação Leitão MDA/DFDA-PR, Pedro Lupion 
ALP, Cláudio Palozi AMP, Marcos Junior Brambilla Câmara da JUVENTUDE, Rosana de Melo 
Corrêa CONAB, Rogério Rodrigues INCRA, Leonardo Pereira Xavier CEAGRO, Anibal Rodrigues 
IAPAR, Antônio Vaz Filho APPA, Antônio Souza Alves Colegiado dos TERRITÓRIOS, Vilmar 
Agostinho Sergiki FETRAF-SUL, Mario José de Souza SETI, Valéria Nitsche SETS,  Nilson Hanke 
Camargo FAEP, José Luiz Schwab ARCAFAR-SUL, Vera Lúcia Cecchin Dapont Câmara de 
Mulheres, Juarez Santos da Costa FEPAR, Ana Maria da Cruz QUILOMBOLAS, Luiz Ademir 
Possamai UNICAFES, Vanderley Ziger CRESOL, Silvio Krinski OCEPAR. Justificou ausência a 
seguinte entidade: CCA; não  justificaram: SFA/PR-MAPA, EMBRAPA,, FEC. PESCADORES, 
SEMA(IAP), SEED, SICREDI/PR, REDE ECOVIDA E INDIGENAS. Compôs a mesa o Presidente do 
CEDRAF Sr. Norberto Ortigara, o Diretor Presidente do Instituto EMATER Sr. Rubens Ernesto 
Niederheitmann e o Secretário Executivo do Cedraf Sr. Carlos Roberto Bittencourt, juntamente com 
os conselheiros presentes. 2.1 Abertura- Presidente do CEDRAF e Secretário de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento Norberto Ortigara,  deu as boas vindas aos Conselheiros e 
convidados presentes abrindo a 50° Reunião do CEDRAF. 2.2- Aprovação da pauta –  Ortigara 
colocou em apreciação a pauta, encaminhada com antecedência  a todos os conselheiros, a qual 
todos aprovaram. 2.3 -Aprovação da ata de nº 49  apresentou para discussão a ata número 49 de  
19 de junho, que também já tinha sido enviada por e.mail, sem manifestações foi colocado em 
votação e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 3- Informes da Câmara Técnica de 
Credenciamento de Ater -Carlos Bittencourt informou que nos últimos dois meses foi credenciada a 
Unicampo, que é uma cooperativa de trabalho com sede em Maringá, já são 24 entidades que estão 
credenciadas no estado, foram solicitadas correções de outras entidades que solicitaram 
credenciamento. No momento estão ocorrendo problemas no site do Siater para fazer o 
recredenciamento, até outubro vencem onze. As entidades que já são credenciadas, e tiveram algum 
contrato com o Governo Federal precisa- se de uma avaliação do órgão contratante, se os trabalhos 
foram realizados conforme o previsto, só depois a Câmara Técnica dará o parecer, deferindo ou 
solicitando novas correções, as entidades que não fizeram nenhum trabalho de Ater com o Governo, 
devem somente atualizar o cadastro, mas tem que passar pela aprovação da Câmara Técnica. 4 - 
Parecer da Câmara Técnica do Proinf sobre alguns projetos-   Padilha Conselheiro do Cedraf e 
relator da Câmara Técnica informou que a Câmara Técnica analisou treze projetos, foram  divididos  
em grupos, os projetos que já foram aprovados pelo Cedraf nos anos de 2010 e 2011 e  que foram 
apresentados novamente, e não sofreram alteração, tiveram parecer favorável da Câmara, outro 



grupo foram os projetos que houveram alterações e o terceiro grupo são os  novos projetos, que 
foram analisados individualmente, e ainda os projetos que não foram inscritos no Siconv, estes 
ficaram para serem analisados na próxima  reunião da câmara no dia 17 de setembro.  Os Projetos 
já aprovados pelo Cedraf em 2010 e 2011 e que foram recomendados com parecer favorável da 
Câmara Técnica são estes: Norte Pioneiro apresentados em ordem de prioridades aprovados pelo 
Colegiado Territorial. 1- Proponente – Prefeitura Municipal de Sapopema – Aquisição de 
imobiliário, equipamentos e materiais para a Casa Familiar Rural -Valor Total R$ 294.000,00 valor 
MDA R$ 288.120,00 aprovado em 2011 –  2- Proponente Prefeitura Municipal de Salto de Itararé 
Aquisição de uma máquina ambulante de beneficiamento de café (capacidade de 15 sc/h) Valor Total 
R$ 103.000,00 valor MDA R$ 100.000,00 aprovado em 2011. 3- Proponente – Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio da Platina  - Construção de estufas berçários e viveiros para fruticultura – Valor 
total R$ 325.926,50 Valor MDA R$ 300.000,00 aprovado em 2011. Colocado em discussão os três 
projetos do Norte Pioneiro, após algumas considerações dos Conselheiros foram aprovados por 
unanimidade pelo Cedraf.  Território Sudoeste – Proponente – UTFPR – Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná em Dois Vizinhos, Infraestrutura Geodésica usando Rede de 
Monitoramento contínuo no Sudoeste do Paraná – Valor total R$ 475.986.80 – Valor MDA R$ 
462.126,80, aprovado em 2010, colocado em discussão e aprovação, foi aprovado por 
unanimidade dos presentes.  Vários Territórios – Proponente Prefeitura  Municipal de Barracão  
- Arcafar-Sul- Associação das Casas Familiares do Sul – Aquisição de veículos, móveis e 
equipamentos para a educação no campo/CFR/Arcafar-sul – Valor total R$ 112.310,00 Valor MDA 
R$ 110.000,00 – Aprovado em 2011, colocado em discussão e aprovação, foi aprovado por 
unanimidade do Conselho. Território Entre Rios – (Para o MDA/SDT esta ainda como Pré 
território) Proponente – Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio – Reforma e ampliação 
da Casa Familiar Rural – Valor total R$ 567.743,09 Valor MDA R$ 556.388.23 – aprovado em 2011 
com valor menor R$ 419.506,34, agora foi acrescido no valor o orçamento em função da ampliação 
maior dos espaços, pois receberão alunos das três séries curriculares, e esta atendendo alunos dos  
municípios de Altônia, Esperança Nova e São Jorge do Patrocínio. Colocado em discussão o Prefeito 
de São Jorge do Patrocínio  Cesar Palozi explanou por que do aumento do orçamento, após 
discussão, foi aprovado por unanimidade da plenária do Cedraf.  Território Cantuquiriaguaçu 
Proponente – Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras – Projeto novo de 2012 , Construção de 
acesso da BR 277 até o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar. Valor Total R$ 
408.000,00 e Valor MDA R$ 400.000,00. Colocado em discussão, alguns Conselheiros realçaram a 
importância da aprovação para garantir o funcionamento deste Centro, pois já foram colocados 
recursos públicos tanto do Governo Federal como do Estado e já tem a anuência da Concessionária , 
foi mostrado este Centro ao Ministro Pepe Vargas na visita que ele fez a Nova Laranjeiras para 
entrega de maquinários a Prefeitura Municipal. Foi aprovado por unanimidades dos 
Conselheiros.  O Conselheiro Suplente e delegado adjunto do MDA José Leitão ressaltou que os 
recursos para 2012 são de aproximadamente de R$ 350.000,00 por território e que alguns ou mais 
de um projeto corre o risco de não ser aprovado pelo MDA por ultrapassar estes valores, e também 
chamou atenção do Acordão do TCU 1554/2011 referente valores destinados a construção civil, que 
não poderiam ser menores que R$ 250.000,00. Padilha relator da Câmara Técnica informou que o 
projeto do Território Centro Sul – referente a um Centro Municipal de Processamento de Produtos da 
Agricultura Familiar ficaria para a próxima reunião, em função de solicitação de complementação do 
projeto. O outro projeto do Sudoeste, do Centro de Cultura Camponesa ainda não foi lançado no 
Siconv e por isto não foi analisado pela Câmara Técnica ficando para a próxima reunião, o Sr Jaci 
contribuirá para melhorar este projeto. O terceiro projeto do Norte Pioneiro – Aquisição e instalação 
de equipamentos para o Centro de Comercialização e Padronização de Café também ficará para 
análise na próxima reunião em função de necessitar também de ajustes pelo território. Os dois 
Projetos do Paraná Centro também precisam de complementações e ficarão para a próxima reunião 
da Câmara Técnica. O Projeto do Território Vale do Iguaçu não foi colocado no Siconv, portanto 
ficará para análise em outra reunião.  5- Recomposição da Câmara Técnica do Crédito Fundiário 
O Coordenador da UTE Márcio Silva informou sobre a necessidade de recompor  a Câmara Técnica 
do Crédito Fundiário, conforme e.mail enviado aos Conselheiros junto com a convocação desta 
reunião, essa reformulação é necessária em função do novo fluxo de propostas originadas na 
Fetaep, uma vez que o trâmite das propostas passam novamente pela câmara,  demandando um  
maior número de reuniões da Câmara Técnica, na qual as propostas são analisadas e dado os 
pareceres de aprovação ou não. Hoje a composição é com 14 entidades que  são: AMP, que 
participava através da Amcespar; Arcafar-Sul; Cresol; Crabi; Emater; Faep; Fetraf; Fetaep; IAP; 
Incra; ITCG; MDA; Seab e Unicafes, destas apenas oito continuam participando. A AMP, Unicafes 



posicionam-se por sair da Câmara Técnica, a Crabi não exite mais, Vanderlei da Cresol diz que a 
entidade tem interesse de continuar participando e que indicará os representantes da Cresol 
posteriormente, Rogério do Incra disse que falará com o Superintendente para indicar também os 
seus representantes, A UTE deverá entrar em contato com Faep e IAP para consultar do interesse 
de continuar participando da Câmara Técnica.  O Conselheiro Marcos Brambilla  ressaltou a 
importância do comparecimento dos componentes da Câmara, os que não possam participar    
poderiam  ser substituídos, também está aberta a entrada de novas entidades, conforme previsto no 
Regimento. Márcio da Silva diz que as entidades que são parceiras do programa não podem ficar a 
margem deste processo , pois executam o programa na ponta, quais sejam:  Emater, Arcafar, Fetaep 
e Fetraf, ressaltou que o prazo para substituições ou confirmação  dos membros e indicações de 
novas entidades devem ser feitas até o dia 31 de agosto data da próxima reunião da Câmara 
Técnica. O Coordenador da UTE solicitou ajuda financeira para deslocamento, hospedagem e 
alimentação dos membros de entidades não-governamentais que  estão no interior do estado, 
Bittencourt diz que algum recurso financeiro poderia ser utilizado do Cedraf que estão na Fundação 
Terra, o Secretário Ortigara também verá a possibilidade da Seab contribuir via Central de Viagem. 
6-Apresentação proposta de Lei de Ater Estadual – O Presidente do Instituto Emater, Rubens 
Niederheitmann, iniciou sua apresentação falando que na última reunião do Cedraf foi solicitado que 
o Instituto apresentasse o que estava fazendo em relação a uma proposta de Lei Estadual de Ater, 
disse que não apresentará a proposta de Projeto de Lei e sim alguns aspectos mais gerais e que 
posteriormente poderá aprofundar o assunto. Relata que tiveram um forte apoio do Bianchini, 
conversaram com técnicos do MDA e visitaram a Bahia que já tem uma Lei Estadual de Ater. 
Ocorreram as Conferências Estaduais depois a Nacional de ater, na mesma oportunidade foi 
cobrada uma lei estadual e também em função da Lei 12.188 que define a política nacional de Ater. 
Atualmente só tem dois estados que possuem lei estadual de ater. Resumindo a proposta estratégica 
para a elaboração da Lei feita pelo Emater; Discussão interna; apresentação no Cedraf; Formação 
de Grupo Técnico do Cedraf (organizar o processo); documento básico (elaborado pelo estado, 
contextualização e proposta da lei, com assessoria jurídica); oficinas regionais, territoriais e 
temáticas; sistematização das propostas das oficinas; reunião do Cedraf para homologação e 
encaminhamento para o Governo do Estado (apresentação em anexo).  O Secretário e Presidente 
do Cedraf agradece a equipe técnica do Instituto Emater, Benedito Almeida, Sérgio Guarienti e João 
Zanini que organizaram  esta proposta.7 - Debates sobre a proposta de Lei de Ater e composição 
de GT do Cedraf de Ater-  O Secretário Norberto colocou o assunto em discussão. O Presidente da 
Unicafes e Conselheiro do Cedraf, Luis Possamai, disse que as propostas apresentadas são 
semelhantes as que a Unicafes vem discutindo em todo o Brasil chega a quase 99%, e reforçou duas  
coisas importantes, primeiro que esta proposta seja colocada em consulta nas bases ou seja que os 
Conselhos Municipais e Territoriais possam se manifestar e a segunda que o Cedraf fosse fortalecido 
com a nova Lei de Ater. O Representante do Incra, Rogério Rodrigues, solicita esclarecimento se os 
assentados estão contemplados  nessa proposta, o Sr. Rubens informa que consta na proposta de 
lei, só não esta neste resumo que foi apresentado. Senhor Amadeu, representante do Deser, 
parabeniza a Seab e  Emater pela proposta exposta, e ressalta que esta proposta vem num 
momento delicado em relação a  Ater, com um embate entre várias entidades, como MDA, MAPA, 
CNA e organizações representativas da agricultura familiar e em relação as propostas aprovadas na 
Conferência Nacional de Ater, concorda com o Possamai ,quando  ele diz que o Cedraf não pode ser 
um mero órgão consultivo e sim ser protagonista das discussões sobre Ater e outras políticas 
públicas, o mesmo deve ocorrer com as Conferências Territoriais; Estaduais e Nacionais de 
Desenvolvimento Rural, também ser  um meio de debate, e de apontamento de propostas para o 
espaço estadual. Rubens explanou um pouco mais sobre a proposta de Lei e disse que muitas das 
considerações do Conselheiro Amadeu estão contempladas. Leonardo do Ceagro diz que   é 
importante que as atividades de Ater sejam de acordo com a demanda especifica de cada segmento.  
A Conselheira Vera, representando as mulheres da agricultura familiar, comentou para não 
esquecerem da situação das mulheres agricultoras, pois as mulheres além de trabalhar nas 
propriedades também estão tomando posse destas. O Conselheiro Marcos Brambilla, representante 
da Juventude, pede permissão pra trazer os assuntos que  a Fetaep acumulou nos últimos dias 
juntamente com a Unicafes, na questão dos recursos, diz que a apresentação  feita pela Emater foi  
bem detalhada, e a contribuição da Juventude tem uma implicação forte na agricultura 
especificamente no Paraná, e a assistência técnica tem um papel fundamental para que possamos 
reverter o quadro de evasão do público rural.  Leitão representante do MDA ressalta a importância do 
estado ter a iniciativa de organização de Ater e qualifica-la. A contribuição do estado é importante 
como foi a do governo da Bahia, quando instituiu a lei.  Acredita que aqui  tem mais chances de 



conseguir resultados significativos por ser o Instituto Emater organizado e presente na maioria dos 
municípios, afirma da importância das entidades representativas participarem ativamente no 
processo, como o Cedraf que aqui no Paraná é bem ativo com uma participação significativa nas 
reuniões do Conselho. O Conselheiro Possamai, questiona qual seria a participação dos 
beneficiários com recursos nesta proposta ? Rubens disse que previram a gratuidade dos serviços 
de ater, e que aceitam sugestões, representante do Emater o Senhor  Natalino propõe que já se 
aprove um Grupo Técnico do Cedraf,  ainda nessa reunião, para que não paralise  o andamento da 
proposta de lei de ater. Norberto Ortigara salienta da importância que esta proposta de lei  seja 
encaminhada ao Governador e chegue na Assembleia Legislativa ainda este ano, concordando com 
a instalação deste Grupo de Trabalho, para analisar a proposta e encaminhar a metodologia para as 
reuniões regionais e territoriais através de consultas públicas e que na reunião do  Cedraf do dia 10 
de outubro se homologue a proposta, e que contemple a maioria das entidades. O Conselheiro 
Vanderlei da Cresol disse que seria importante que os municípios tenham secretárias de agricultura 
com técnicos concursados para contribuir também com a ater nos municípios, o qual o Secretário 
Ortigara concorda  que prestem assistência técnica aos agricultores e que as Prefeituras tenham 
estruturas duradouras.  Natalino fez uma proposta de Grupo de Trabalho, e que após várias  
discussões pelos  conselheiros, foi aprovada a seguinte composição: Grupo com oito representantes 
sendo quatro governamentais, Seab, Emater, MDA e AMP e quatro não governamentais, Cenater, 
Fetaep, Fetraf Sul e Ocepar. Este grupo irá organizar o processo para que todos os segmentos 
participem das reuniões em todas as regiões do estado. As entidades devem indicar os nomes até o 
dia 24 de Agosto, e já fica uma reunião marcada para a próxima semana de 27 a 31 de agosto.                 
8 - Ano Internacional do Cooperativismo – Ortigara antes de passar  a palavra ao Conselheiro  e 
Presidente da Unicafes Luiz Ademir Possamai, falou que esse ano é o Ano Internacional do 
Cooperativismo instituído pela ONU, e que a Unicafes e a Ocepar apresentarão alguns dados e 
propostas do setor cooperativista, Possamai destacou  a importância que o cooperativismo teve e 
tem para o desenvolvimento no Estado do Paraná. O tema principal da apresentação foi“ O 
Cooperativismo Constrói um Mundo Melhor”, um dos principais objetivos é melhorar as condições de 
vida dos cooperados, o reconhecimento da ONU ao Cooperativismo, deixou  os cooperativistas muito 
satisfeitos, disse que as cooperativas podem contribuir com as políticas públicas em todos os níveis 
de governo, coincidindo com muitos dos objetivos da ONU como: a redução da pobreza; geração de 
empregos e a integração social das famílias;  com a  melhoria de ensino; redução da mortalidade 
infantil; melhoria na saúde e sustentabilidade ambiental. Comentou que o setor  ainda é muito 
“machista” mas que isto vem diminuindo, ressaltou a importância da presença de mulheres e jovens 
nas direções das entidades do setor, disse que na última Assembleia da Unicafes quase 50% dos 
presentes eram mulheres e jovens e aproveitou para agradecer o Secretário Norberto Ortigara pela 
presença  na Assembleia  e no Seminário na Unicafes.  Disse que a Lei Estadual do cooperativismo 
já tinha sido aprovado pelos deputados, foi  vetada em parte pelo Governador, e agora depois de 
ajustes foi novamente enviada a Assembleia, mas ainda não foi aprovada ,acha que será um  desafio 
aprovar ainda este ano, em função das eleições.  A nível nacional há somente quatro estados que 
possuem Lei estadual de incentivo ao cooperativismo, o Paraná seria o 5° Estado a ter esta  Lei.  
Acredita que  as cooperativas devem trabalhar melhor com os colaboradores através da capacitação. 
Colocou também que as cooperativas de crédito, de habitação entre outras tem ajudado no 
desenvolvimento das políticas públicas no Paraná, e que as cooperativas de produção e 
comercialização também vem ajudando na aplicação de recursos dos programas governamentais  
como: da Merenda Escolar, Formação do Estoque, PAA e PNAE. Finalizando diz que seria 
importante ter um evento estadual sobre cooperativismo ainda nos meses de Setembro ou Outubro e  
pede a colaboração da Seab na realização deste evento. O conselheiro Silvio Krinski da Ocepar 
complementou a apresentação do Possamai falando que a ONU tem como habito de fazer 
declaração de Ano Internacional, somente em  assuntos pertinentes, no qual vê algo interessante 
que deva chamar a atenção do mundo, como determinados modelos e este foi o caso do 
cooperativismo e  assim declarou em 2012 “Ano Internacional do Cooperativismo” o que chama  
atenção neste sistema é a contribuição para o  desenvolvimento social e  crescimento econômico, 
Krinski falou também  do evento Rio+ 20, disse que no relatório final “Futuro que Queremos” foi 
destacado o modelo cooperativista, afirmando  que ele deve ser  fortalecido no sentido de conseguir 
inclusão social e redução da pobreza via o cooperativismo. Com isso a proposta é fomentar o 
cooperativismo e agregar valores para um desenvolvimento sustentável e o crescimento da nossa 
economia. Finaliza dizendo que Sistema Cooperativista do Paraná  contribui e continuará 
contribuindo com  o desenvolvimento do estado. Foi aberta a palavra e o Conselheiro Natalino  
salientou  que o  Instituto Emater é parceiro histórico do cooperativismo e gostaria de colocar o 



Emater a disposição para ajudar a viabilizar  a realização  do evento sugerido pelo Possamai,  e 
sugeriu que fosse aprovado pelos conselheiros uma moção de reconhecimento em homenagem ao 
cooperativismo, na figura das duas entidades  Ocepar e  Unicafes,  em comemoração ao  ano 
internacional do cooperativismo. Norberto Ortigara acata a proposta do Possamai e coloca para 
pensar e organizar este evento  o Natalino do Emater a Ocepar e Unicafes, ficando aberto para 
outras pessoas, mas este seria o grupo mínimo  para viabilizar este encontro e que deveria ser após 
o dia 07 de outubro. O Conselheiro Leitão do MDA sugere que ocorra um evento paralelo como a 
realização de uma feira de produtos e serviços do cooperativismo paranaense, isto poderia ajudar a 
viabilizar a vinda do público em geral a conhecer os trabalhos realizados pelas cooperativas do 
estado. O Conselheiro Antônio Vaz dos Santos que representa a APPA, diz que concorda com a 
proposta do Leitão de realizar a Feira, pois eles não são filiados a nenhuma das duas organizações e 
a Feira poderia unificar e trazer mais cooperativas para o encontro. O Senhor Secretário afirma que o 
Brasil e o Paraná devem muito ao sistema cooperativista pela sua forma de organização social, 
historicamente fizeram e fazem a diferença, não seriamos o que somos  sem essa forma de 
organização, ratifica a  importância do  reconhecimento  público, da sociedade  a esse modelo.  
Concorda com a proposta da feira para  valorizar os produtos das cooperativas. Defende a proposta 
de Natalino que este Conselho registre em  Ata o Voto de reconhecimento pelos relevantes trabalhos 
realizados pelo Sistema Cooperativista do Paraná, disse que a Seab assumiu o compromisso com a 
Unicafes de apoiar o acesso ao crédito junto ao BNDS, para atender as cooperativistas de 
agricultores familiares, concedendo pequenos empréstimos  para capitalização destas cooperativas, 
agradeceu o Possamai Presidente da Unicafes e o Silvio Krinski representante da Ocepar pelas 
apresentações  e espera que seja concretizado o evento até final de outubro. 9  Proposta Reunião 
Extraordinária do Cedraf dia 18/09/12  Proposta Reunião Extraordinária do Cedraf dia 18/09/12 O 
Presidente do  Cedraf informou que em decorrência de vários projetos do Proinf que deverão ser 
analisados e também devido a vários pedidos de assuntos para colocar na pauta e a proposta de Lei 
Estadual de Ater, sugere a realização de mais uma reunião ordinária do Conselho, o Decreto de Lei 
que cria o Cedraf é omisso quanto a isto, mas no Regimento Interno art. 10 coloca que o Cedraf 
reunir-se à ordinariamente no mínimo seis vezes por ano e extraordinariamente sempre que 
necessário, portanto podemos realizar sete reuniões em 2012. O Presidente do Cedraf Norberto 
Ortigara apresentou a proposta de realizar a próxima reunião do Cedraf no dia 18 de Setembro e a 
reunião do dia 23 de outubro ser antecipada para o dia 10 de outubro. A pauta principal seria a 
aprovação da proposta de Lei Estadual de Ater a ser encaminhada ainda este ano à Assembleia 
Legislativa para aprovação. Colocado em discussão e aprovação, foi aprovada por unanimidades dos 
presentes. Bittencourt informou que os projetos do Proinf devem ser encaminhados para a Câmara 
Técnica até dia 10 de Setembro.  10  Assuntos Gerais -   Ortigara informa  que foram contratadas 
as trinta primeiras patrulhas mecanizadas e que estarão disponibilizadas logo após as eleições e que 
até 7 de outubro a Seab está fechando os detalhes dos convênios com os municípios para uma 
melhor adequação de nossas estradas rurais. Acatando as pautas da FETAEP e FETRAF-Sul falou 
que está sendo criado um grupo de trabalho, para que no curto prazo seja estruturado um programa 
de incentivo as pequenas agroindústrias familiares, com  acesso a créditos via Agência de Fomento  
beneficiando os agricultores que  o Pronaf não possa atender e também um avanço no Sisbi/Suasa.  
Relatou também que está sendo realizado um acordo com o Governo Federal via  MDA, para 
atender via Emater quatro mil famílias  no Programa Brasil sem Miséria na área rural e também 
através do programa Família Paranaense para viabilizar a inclusão das famílias mais carentes. 
Passou  a palavra para Carlos Bittencourt, que informou  que a Secretária do Trabalho solicitou a 
indicação de um representante do Cedraf  para compor o Grupo de Trabalho do PAA e que esta 
indicação deveria ser feita em uma semana, portando antes desta reunião do Cedraf e como a 
Unicafes ja representava o Cedraf foi indicado ad referendum deste Conselho o Senhor Ivo Vial, 
diretor de uma das cooperativas de comercialização da Unicafes, esta indicação foi aprovada pelo 
Conselho, foi solicitado que o Sr Ivo Vial que agora passa a ser representante do Cedraf repasse as 
informações do Grupo de Trabalho. O Conselheiro Castilho, informou  que a FETAEP realizou entre 
o final de  maio e junho, dez   seminários em todas as  regiões do estado, para informar sobre  PAA e 
PNAE, com parceria do Instituto Emater, SEED e Conab. No final de julho e agosto, aconteceram  
mais doze seminários para levar informações sobre o Plano-Safra, anunciado pelo Governo Federal, 
comentou que  foi um sucesso, falaram com mais de  1200 lideranças do estado, pessoas que 
ajudarão na divulgação do programa auxiliando os agricultores, agradeceu a todos os parceiros 
Emater, Banco do Brasil, Cresol, Sicredi  que colaboraram para que o evento acontecesse. O 
Representante do Incra, Rogério, pede para que o conselho enviei a Minuta da Lei de Ater 
apresentado pelo Presidente do Emater para todos os conselheiros, a Secretaria Executiva do 



Cedraf irá repassar tão logo seja enviada ao Cedraf.  A Conselheira Vera e Coordenadora da 
Câmara Setorial das Mulheres informa que na reunião de ontem finalizaram a proposta do 
Regimento Interno da Câmara, e  será enviado para o Secretário Executivo Bittencourt para repassar 
a todos os membros do Conselho e ser aprovado na Reunião do Cedraf do dia 18 de Setembro. 
Questiona se o Cedraf poderia custear a vinda de algumas mulheres da Câmara para a aprovação 
do Regimento, O Presidente do Cedraf disse que sim, ou com recursos do Cedraf ou pela Central de 
Viagem via Seab. Vera também relata que quando foi criado a Câmara, o Conselho indicou quinze 
entidades para participar da Câmara, mas que apenas seis destas entidades estão participando das 
reuniões e solicita que as entidades que se comprometeram  mandem suas representantes, ou 
substituam as mulheres que não estão vindos ou se não tenham mais interesse que formalizem a 
desistência da participação na Câmara e assim procurar substituir por outras entidades. Castilho da 
Fetaep solicitou informação de como estão sendo convocadas as mulheres, Vera disse que telefonou 
pessoalmente para todas as mulheres sobre a reunião e falou que as reuniões da  Câmara Setorial 
são realizadas nas segundas feiras que antecede a reunião do Cedraf. O Presidente do Cedraf 
solicitou que a Secretaria Executiva do Cedraf faça contato com as entidades e ajude a motivar a 
participação das representantes nas Câmara Setoriais e Técnicas. Possamai informou que vai 
substituir a representante que é uma técnica pela Presidente do Conselho das Mulheres da Unicafes 
e ressaltou da importância da parceria da Unicafes com o Emater, na realização de cursos  e disse 
que nos próximos dias deverá ser realizados curso de pescados e de leite. O Conselheiro Marcos 
Brambilla informou que a Câmara Setorial da Juventude, não pode realizar a reunião no dia de 
ontem, falou do evento Salão da Juventude Rural  que aconteceria em Pontal do Paraná de 4 à 6 de 
julho, e que não foi realizado por diversos problemas sendo o principal a  impossibilidade da 
liberação de R$ 100.000,00 que viria do MDA através da Fundação Terra e como não foi liberado, a 
organização do evento resolveu cancelar o mesmo, disse que com isto  aconteceram  prejuízos 
financeiros e políticos e que os jovens não entenderam direito o que aconteceu e assim após 
consulta a Fetaep,  esta se comprometeu ajudar com a estrutura do local do evento e também foram 
consultadas a Seab e o Emater  sobre ajuda na realização do evento, as quais confirmaram a ajuda 
com transporte e na organização do evento e o nome foi alterado para  “1° Encontro de Juventude 
Rural do Paraná”, Marcos convidou  todos os Conselheiros e presentes na reunião, para a abertura 
do evento que será realizado amanhã, dia 22 de agosto as 19:00 horas e para os dias 23 e 24 de 
agosto na Associação Banestado em Pontal do Paraná, agradeceu também o Secretário Norberto 
Ortigara pela contribuição que a Seab e Emater tem dado a juventude rural do Paraná.  Leitão 
Conselheiro do MDA, esclareceu que a realização do evento Salão da Juventude foi cancelado por 
problemas na prestação de contas da Fundação Terra, pois os recursos já estavam na Fundação 
provenientes da primeira parcela de um outro repasse e como a prestação de contas não foi 
realizada a tempo a Caixa Econômica Federal não liberou estes recursos. Bittencourt informou que 
na última reunião do Cedraf foi aprovado que a Secretaria Executiva deveria acompanhar melhor as 
presenças dos Conselheiros, pois de acordo com o Regimento cada conselheiro pode ter até três 
faltas consecutivas ou quatro alternadas em um ano, para justificar deve ser encaminhado por escrito 
a justificativa, informou que foi enviada correspondências a três entidades comunicando  que 
estavam no limite de faltas, disse  que a representação dos  indígenas já alterou os representantes e 
que desde o início da representação no Cedraf só estiveram presentes uma vez, caso tenham mais 
uma falta sem justificativa são passíveis de exclusão do Conselho e lembrando que já esta aprovado 
pelo Cedraf que a primeira entidade a ingressar no Conselho, caso haja desistência ou exclusão é a 
Representação das Comunidades Tradicionais. O Conselheiro Castilho informou que no dia 15 de 
julho foi realizado o 17° Grito da Terra Paraná e agradeceu o Secretário da Agricultura Sr. Norberto 
Ortigara pela contribuição que deu para que o Grito da Terra se realizasse, foi feito uma caminhada 
pacifica da Praça 29 de março até a frente do Palácio  Iguaçu, depois os grupos se dirigiram para as 
audiências marcadas em vários órgãos governamentais, e a tarde foram bem recebidos pelo 
Governador Beto Richa  que  anunciou a todos os agricultores, os compromissos do Governo do 
Estado com a pauta do Grito da Terra.  O Conselheiro Antônio Vaz da APPA   informou que está 
acontecendo em Brasília, o  2° Congresso Nacional dos Trabalhadores do Campo, das Águas e das 
Florestas que  iniciou ontem no dia 20 de agosto e irá até amanhã dia 22 de agosto, este encontro é 
unitário com representantes inclusive de diversas entidades que compõe o Cedraf, o primeiro 
Congresso foi realizado em 1961 na cidade de Belo Horizonte. O Presidente do Cedraf Norberto 
Ortigara  agradeceu a presença de todos os Conselheiros e convidados, desejou bom retorno a 
todos e deu por encerrada a reunião as doze horas, eu Carlos R Bittencourt redigi a presente ata que 
deverá passar por análise e correção e aprovação dos Conselheiros e após será assinada por mim e 
pelo Presidente do Conselho. 
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