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08:15   1      Credenciamento. 
08:30   2.0    Abertura- Presidente do CEDRAF  Norberto Ortigara 
            2.1     Aprovação da pauta. 
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08:50   3        Lei Estadual de Ater (sancionada) 
09:10   4        Informes da Câmara Técnica de Credenciamento de Ater - Bittencourt  
09:20   5        Apresentação do Programa de Apoio ao Manejo Fertilidade do Solo  
09:40   6        Informes MDA – Reni Denardi 
            6.1     Conferências de Desenvolvimento Rural  
            6.2     Ater para cooperativas da agricultura familiar  
10:00   7        Emenda parlamentar 2012   R$ 500.000,00 do MAPA  Seab R$ 125.000,00, 
aquisição de um    caminhão caçamba e um rolo compactador para complementação de 
patrulha rural, sob responsabilidade da Codapar. (ad referendum) 
10:10  8        Homologação do Manual Operativo do PNCF 
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10:50  10     Discussão e aprovação do Regimento Interno da Câmara da Juventude Rural 
11:10  11      Assuntos Gerais 
12:00  12      Encerramento  
 
 
 
Aos 26 dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, realizou-se a quinquagésima   quarta  reunião 
do CEDRAF, nas dependências do Instituto EMATER – (Rua da Bandeira, 500 – sala de reunião 
do 1° andar ) Estiveram presentes 27 conselheiros titulares e suplentes no exercício da 
titularidade e mais três suplentes e 10 convidados. Conselheiros presentes: Richardson de Souza 
SEAB,  Leonardo Pereira Xavier CEAGRO, Luiz Marcelo Padilha SEBRAE-PR , Natalino Avance 
de Souza EMATER, Reni Antonio Denardi MDA/DFDA, José Carlos Castilho FETAEP, Antônio Vaz 
Filho APPA, Antônio Souza Alves Colegiado dos TERRITÓRIOS, Neveraldo Oliboni FETRAF-SUL, 
Mario José de Souza SETI, Nilson Hank Camargo  FAEP, Werner Fuchs REDE ECOVIDA,  
Antonio Maciel B. Machado EMBRAPA , Pedro Alberto Melco MAPA/SFA, Ana Maria Santos da 
Cruz QUILOMBOLAS, Adyr Fioreze UNICAFES, Flávio Marcos da Silva CRESOL e Robson 
Mafioletti OCEPAR, Maria Aparecida Geffer ARCAFAR-SUL, Nestor Bragagnolo SEPL,  Denilson 
Pasim DESER, Rosana de Melo Corrêa CONAB, Nilton Bezerra Guedes INCRA, Marcos Junior 
Brambilla Câmara da JUVENTUDE, Marlene A.C. Araújo SEED, Carlos Manuel V. Ataide dos 
Santos SETS e Gilson Nogueira Farias SICREDI, compareceram também na condição de 
suplentes Valéria Nitsche SETS, Vilmar Agostinho Sergiki Fetraf  Sul e  José Israel de Souza 
SICREDI,  Justificaram ausência as seguintes entidades: Câmara de MULHERES RURAIS, AMP 
(fim de mandato), CCA, IAPAR(aposentadoria e licença), faltaram sem justificativas: ALP, 
INDÍGENAS, FEDERAÇÃO DOS PESCADORES, FEPAR e SEMA. Compôs a mesa o 
Conselheiro do Cedraf representante do Emater Sr. Natalino Avance de Souza, designado pelo  
Presidente do CEDRAF  Sr. Norberto Ortigara para presidir esta reunião do Conselho, e o 
Secretário Executivo do Cedraf Sr. Carlos Roberto Bittencourt, juntamente com os conselheiros 
presentes. 2.0 Abertura-  O Presidente do Conselho Natalino Avance, deu as boas vindas aos 
conselheiros e convidados presentes, abrindo a 54° Reunião do CEDRAF e justificou a ausência 



 

do Secretário por estar retornando  de Maringá nessa manhã e posteriormente  terá uma reunião 
no Palácio Iguaçu. 2.1- Aprovação da pauta –  colocou em apreciação a pauta encaminhada a 
todos os Conselheiros e solicitou se há sugestão de alteração da pauta, após manifestações dos 
conselheiros foi aprovada a seguinte ordem; item 2.2; 3; 4; 10; 7; 9; 5; 6; 8 e 11. Aprovação da 
Ata número 53 de 11 de Dezembro de 2012, foi  enviada por e.mail com antecedência a todos 
os Conselheiros e não houve solicitações de correção, colocado em apreciação foi aprovada por 
unanimidade. 3 - Lei Estadual de Ater, Natalino,  disse que a lei  foi publicada no dia  27 de 
dezembro de 2012 e deve ser regulamentada com a maior brevidade possível, comentou que o 
Secretário da Agricultura e Abastecimento Norberto Ortigara determinou que o mesmo grupo de 
técnicos que contribuiu com a elaboração da Lei também façam uma proposta de  
regulamentação da Lei de Ater. 4-  Informes da Câmara Técnica de Credenciamento de Ater 
Bittencourt antes de da os informes da Câmara Técnica  solicitou um tempo para apresentar o 
Eng. Agrº Richardson de Souza, que é o novo Chefe do Deagro (Departamento de 
Desenvolvimento Agropecuário da Seab) apresentou um breve currículo do Richardson e desejou 
sucesso nome do Cedraf. informou que a Câmara Técnica de Credenciamento de Ater da reunião 
de dezembro para este aprovou uma renovação, um credenciamento e duas solicitações de 
correções, comentou que há dificuldades na renovação em função de problemas no site do 
MDA/Siater, a novidade foi a implantação da Portaria do MDA de número 116 que complementa a 
Portaria 35, principalmente em relação a renovação dos credenciamentos. 10 - Discussão e 
aprovação do Regimento Interno da Câmara da Juventude Rural, O Secretário Executivo do 
Cedraf informou que foi encaminhado para todos os Conselheiros uma proposta de regimento 
interno  já com algumas correções encaminhadas por Conselheiros e por mim, Marcos Brambilla 
Coordenador da Câmara da Juventude Rural disse que digitou a proposta de regimento depois de 
discutir  com os componentes da Câmara, e que foi baseado em outros regimentos. Nesta 
proposta determina que as reuniões da Câmara sejam  antes das reuniões do Cedraf, solicita que 
seja alterada esta proposta para reduzir de seis reuniões ordinárias para três reuniões anuais, 
caso necessitem poderiam ser realizadas reuniões extraordinárias, levantou se sobre a proposta 
do mandato da representação poder ter somente uma recondução e que foi acatado pelo 
Conselho, foi solicitado que colocasse no Regimento que a representação no Cedraf seja do 
Coordenador da Câmara como Conselheiro Titular e o Secretário da Câmara  como Conselheiro 
suplente, colocado em votação foi aprovado por unanimidade e deve ser encaminhado a 
assessoria jurídica da Seab para as devidas  correções e dar uma forma ao regimento. 
(Regimento em anexo) 7 - Emenda Parlamentar 2012   R$ 500.000,00 do MAPA , Seab R$ 
125.000,00, aquisição de um caminhão caçamba e um rolo compactador para 
complementação de patrulha rural, sob responsabilidade da Codapar. (ad referendum) 
Richardson apresentou a  Emenda Parlamentar do Deputado Federal Alex Canziani  detalhou toda 
a  emenda, disse que já foi encaminhado ao Mapa pelo Presidente do Conselho Sr. Ortigara como 
ad referendum do Cedraf, em função do prazo, pois teria que ser enviado ainda em 2012, ficou  
para a primeira reunião do Conselho  discutir e referendar a emenda,  afirmou  que  a emenda 
parlamentar já foi aprovada pelo MAPA e aguarda as assinaturas dos responsáveis do Mapa; da 
Seab e da Caixa, Natalino falou que as patrulhas rurais irão fazer parte do programa de 
adequação de estradas rurais da Seab, colocado em discussão, Neveraldo da Fetraf perguntou se 
já tem um local para onde vão  estes equipamentos, Richardson informou  que ficarão   sob a 
responsabilidade  da Codapar e que poderá ir para qualquer região do estado complementando as 
patrulhas rurais, Robson da Ocepar solicitou maiores informações sobre as patrulhas rurais, 
Richardson repassou algumas informações. Natalino como  Presidente da reunião do Conselho, 
sugeriu que fosse convocada  a Codapar para uma apresentação na próxima reunião no Conselho 
sobre os trabalhos da Companhia, e sobre o programa que está executando  de  adequação de 
estradas rurais, foi aprovada a convocação  e referendado por unanimidade o ofício encaminhado 
ao Mapa em nome do Cedraf pelo Presidente do Conselho e Secretário de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento Norberto Ortigara.(Ofício em anexo) 9 - Convênio Incra Fundação Terra (ad 
referendum)  - Bittencourt informou que este ponto de pauta é parecido com o item anterior, 
também foi feito ad referendum do Conselho em em 28 dezembro, Nilton Guedes  
Superintendente do Incra e Conselheiro do Cedraf, disse que a proposta faz parte do programa de 
agroindústria do Incra para os assentados da reforma agrária, facilitando a industrialização e 



 

comercialização, falou que o Incra está qualificando  os assentamentos . Foi realizado um 
chamamento público em outubro de 2012 para que as Oscip  interessadas em fazer parceria com 
o Incra atendessem o chamado para fornecer técnicos e dar assessoria às agroindústrias, realizar 
estudos de cadeias produtivas e integrar os assentamentos às cooperativas e capacitar em  
gestão os  assentados e as direções e funcionários das suas cooperativas. No Paraná são 
quatorze cooperativas estruturadas em diversas regiões do estado,  recentemente a Presidente do 
Brasil  Dilma Roussef  esteve em Arapongas inaugurando um lacticínio dirigido pelos assentados,  
tem também um programa especifico de agro industrialização que é o Terra Sol, sobre esta  
chamada pública em questão foi selecionada a Fundação Terra e visa contratar 29 técnicos 
especialistas  em agro industrialização, ultrapassando os sete milhões de reais, a origem dos 
recursos são do Incra, e solicitou  que o Conselho referende  o ofício encaminhado pelo Secretário 
Ortigara em dezembro, não havendo manifestações foi aprovado por todos os conselheiros o 
referendo. (ofício em anexo). Natalino disse que o governo do estado esta fazendo um esforço 
para retomar o programa de agroindústria, reconstruindo um Comitê Estadual, formalizando 21 
comissões regionais de agroindústria, e será realizado um seminário em cada região do estado, 
também terá linhas de crédito especifico para as novas agroindústrias e adequações nas já 
existentes. 5 Apresentação do Programa de Apoio ao Manejo Fertilidade do Solo – 
Richardson de Souza fez sua apresentação desde que ingressou na Seab e citou os principais 
programas do Deagro, destacando o Programa Pró Rural e o de Manejo de Micro Bacias,  
Fertilidade do Solo que é o programa que apresentará, de adequação das estradas rurais, crédito 
fundiário, Leite Paraná, fruticultura, sericicultura entre outros. Sobre o programa Fertilidade do 
Solo disse que nos próximos dias estarão orientando as Prefeituras Municipais  a elaborarem seus 
projetos técnicos comentou que os preços são diferenciados de acordo com a região, em função 
dos preços do frete os municípios mais distantes terão um subsidio maior e também será levado 
em conta os índices do IDPM e percentual de agricultores familiares, o apoio é de no máximo de 
10 toneladas de calcário por produtor e o programa deverá atingir cerca de 35 mil agricultores, 
não será cobrada contrapartida financeira, somente operacional. O repasse será via convênio  e  
caberá aos municípios: selecionar os agricultores; licitar a compra; viabilizar  o recebimento, 
entrega e incorporação; o projeto técnico deve ser baseado em análise de solo (validade de 2 

anos), o convênio terá como  gestor o Chefe Regional da Seab e o fiscal será um técnico regional 

do Deagro, o Emater apoiará o programa através de Termo de Cooperação Técnica. Afirmou que 
estão finalizando o manual operativo  e a instrumentalização deste convenio para que em março 
ou abril os produtores já comecem a receber o calcário. Nilson da Faep; Robson da Ocepar e 
Antônio Souza da Rede de Colegiados solicitaram alguns esclarecimentos  que foram 
esclarecidos pelo apresentador, destacando que este programa se baseia numa lei aprovada em 
1995 chamada Lei do Calcário, disse que a seleção dos produtores será feita pela Prefeitura mas 
com acompanhamento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, e que este 
programa  a partir deste ano deve ter uma consistência maior. Natalino disse que o Instituto 
Emater está orientando os técnicos de campo para que  possam elaborar os projetos técnicos e 
que não terão custos para os agricultores, O Presidente Natalino agradeceu o  Richardson pela 
apresentação.  6 - Informes MDA – Reni Denardi delegado do MDA e Conselheiro do Cedraf, 
apresentou de forma resumida os principais pontos da 2ª Conferencia Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – CNDRSS, disse que ainda são poucas as 
informações sobre a conferencia, a nacional deverá ser em Brasília entre  setembro e novembro 
deste ano, foi publicada uma Resolução com vários critérios, com um público de 1500 pessoas, 
sendo   1200 delegados, 200 convidados e 100 observadores, dos delegados 1/3 do poder público 
e 2/3 da sociedade civil e delegados natos do Condraf e mais alguns representantes do governo 
federal, paridade de gênero e participação no mínimo de 20% de jovens com idade até 29 anos, o  
nome da Conferencia é “Por um Brasil Rural com Gente do Jeito que a Gente Quer”. O Paraná 
terá  direito a 46 delegados, somente Minas Gerais, Bahia e São Paulo terão mais delegados que 
o Paraná. O ministro Pepe Vargas do MDA encaminhou para o Governador do Estado um ofício   
para indicar um representante para ser o interlocutor  do Estado com o Governo Federal, no caso 
do Paraná foi indicado Carlos Bittencourt secretário executivo do Cedraf e  Benedito do Instituto 
Emater.    Bittencourt leu a correspondência que chegou do MDA para indicar um representante do 
poder público e um da sociedade civil para participar da reunião ampliada do Condraf,  geralmente 



 

a indicação do poder público é o Secretário Executivo do Conselho Estadual, nesta reunião serão 
discutidas e aprovados os temas, o regimento e o manual orientador da 2ª CNDRSS. Natalino 
consultou o plenário e foi indicado Carlos Bittencourt pelo Poder Público mais o Benedito do 
Emater com custos para o Instituto e abriu para as indicações  da sociedade civil, José Castilho da 
Fetaep colocou se a disposição, não tendo outra indicação, foi aprovado José Castilho como 
representante da sociedade civil.   6.2    Ater para cooperativas da agricultura familiar  Reni 
salientou a importância da Ater para as cooperativas de agricultores familiares, pois muitas das 
cooperativas pequenas tem dificuldades com a gestão e em consequência disto, o MDA fez duas 
chamadas públicas no segundo semestre do ano passado para selecionar entidades que prestem   
assistência técnica à estas cooperativas, foram escolhidas duas entidades, a primeira chamada 
com o número 4 ficou com o Instituto Emater que dará assistência para trinta cooperativas de 
agricultores familiares com valor de R$ 3.554.000,00 e a de número seis vencida pela Adeop da 
região oeste no valor de R$ 6.709.000,00 para atender vinte e cinco cooperativas do Paraná e 
trinta e duas de Santa Catarina. Para selecionar as cooperativas serão envolvidos diversos 
critérios como: as que  atendem o PNAE, PAA e que tenham mais de 80 associados, a definição 
das cooperativas será no dia 07 de março no  Emater com a presença além do Instituto, a Adeop, 
Sebrae, Unicafes, SEED, Conab, MDA, Incra, Ministério da Pesca entre outras organizações. Para 
contribuir na seleção, solicitou a contribuição das entidades que compõe o Cedraf ou participando 
da reunião no dia 07  ou encaminhando sugestões por e.mail ou telefone a Delegacia do MDA no 
Paraná. Natalino agradeceu ao Reni Denardi pela apresentação e informou que o Emater já 
designou um grupo para trabalhar com as cooperativas  e falou da importância da integração com 
a Adeop neste trabalho, atendendo os objetivos da Lei Estadual de Ater. 8 -  Homologação do 
Manual Operativo do PNCF A eng. Agrª Simone Polack apresentou o programa do Crédito 
fundiário de forma resumida e fez um comparativo das ações do programa no Paraná em relação 
ao Brasil,  no qual nosso estado se destaca positivamente tanto no tempo médio de tramitação 
dos projetos como no número de contratos, informou que o gerente da UTE – Unidade Técnica 
Estadual é o Chefe do Deagro Richardson de Souza e o coordenador técnico é  Márcio da Silva, 
que está em viagem apresentando aos beneficiários as novas normas para as renegociações das 
dívidas tanto do antigo Programa Banco da Terra como o do Crédito Fundiário, que também está 
reduzindo os juros, podendo chegar a 0,5 % ao ano para alguns beneficiários,  1% para  jovens 
até 29 anos e 2% aos demais. O instrumento para agilizar as operações é o Manual Operativo, 
esta proposta de atualização foi aprovada na Câmara Técnica do Crédito Fundiário em 15 de 
fevereiro  e repassada por e.mail a todos os conselheiros, as principais novidades é a inclusão 
dos procedimentos do programa Banco da Terra e ações para agilizar o trâmite dos projetos. 
Natalino abriu a palavra aos conselheiros,  Nestor da SEPL  perguntou sobre os procedimentos 
em relação a reserva legal, o qual foi esclarecido pela Simone que o programa segue as normas 
do IAP e que a reserva legal deve ser averbada, Natalino falou  da preocupação da Seab e do 
Emater em qualificar melhor os projetos  para que viabilizem os beneficiários, falou também da 
recomendação do Secretário da Agricultura Norberto Ortigara com as condições de habitação e de 
estradas nestes assentamentos e que deve ter prioridade  em outras ações do governo como nos 
programas de habitação. A homologação do Manual Operativo foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Natalino agradeceu a Simone pela explanação do programa e do 
manual operativo.(apresentação em anexo) 11 -  Assuntos Gerais – 11.1 o Secretário Executivo 
do Cedraf fez um balanço das reuniões do Conselho em 2012, informando que foram sete 
reuniões e que seis entidades não faltaram que são: Seab; Emater; Iapar, MDA, Sebrae e a 
Representação do Colegiado Territorial, e com uma falta: APPA, Conab, Faep, Fepar, Fetaep, Seti, 
Ceagro e Rede Ecovida. Em relação a presença da representação dos indígenas eles só 
estiveram presentes em uma reunião em 2011 e uma em 2012, no ano passado depois de vários 
contatos eles substituíram os conselheiros, mas continuaram a faltar mesmo com a Secretaria 
Executiva entrando em contato antes das  reuniões do Conselho, em algumas até confirmando 
presença, portanto não estão cumprindo o Regimento Interno do Cedraf, as entidades não 
poderão ter mais que três faltas consecutivas ou cinco alternadas. A Secretaria Executiva do 
Conselho traz a proposta de substituir esta representação pela  das comunidades tradicionais ou 
também chamada de Rede Puxirão,  aprovada a entrada na reunião do Cedraf de junho de 2012, 
desde que uma representação da sociedade civil não fizesse mais parte deste Conselho. 



 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a substituição a partir da reunião de abril. 
11.2 Cida Geffer representante da Arcafar Sul informou que no dia 26 de janeiro a Casa Familiar 
de Sapopema ocorreu um incêndio e que destruiu toda a casa e equipamentos, estão funcionando 
no salão paroquial da igreja e correm atrás de recursos para a casa voltar a funcionar 
normalmente, disse que o Cedraf tinha aprovado em 2012 recursos do Pronat para ampliação e 
reforma e compra de um caminhão. Os conselheiros Werner Fuchs da Rede Ecovida e Marcos 
Brambilla da Representação da Juventude Rural agradeceram a todos os conselheiros pelos dois 
anos de convivência e aprendizado no Conselho, pois suas representações serão substituídas a 
partir de abril. Natalino Avance de Souza agradeceu em nome do Marcos e do Pastor Fuchs todos 
os conselheiros que estão deixando o Cedraf e também  a presença de todos na reunião de hoje e 
comunicou que a próxima reunião do Conselho será no dia 23 de abril,  as 12:00 horas encerrou a 
reunião e eu Carlos Bittencourt redigi a presente ata que deverá passar por análise, correção e 
aprovação dos conselheiros e após será assinada por mim e pelo Presidente do Cedraf. 
  
  
 
___ ______________________                         ____________________________ 
Carlos Roberto Bittencourt                                               Natalino Avance do Souza 
Secretário Executivo do Cedraf                                       Presidente Substituto do Cedraf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


