Ações realizadas em 1998
Na reunião extraordinária de 1º de abril de 1998 foi discutido o registro de um foco de
febre aftosa na região de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, e as providências
adotadas pelas autoridades sanitárias.
Na reunião de 6 de julho de 1998, foi aprovada pelos conselheiros do FUNDEPEC a
reformulação e a alteração dos Estatutos, transformando-o em Fundo de
Desenvolvimento da Agropecuária do Estado do Paraná - FUNDEPEC - PR, ampliando
as suas finalidades e prerrogativas, permitindo inclusive a captação de financiamentos
internos e externos, receber subvenções, doações e financiamentos dos governos
estadual e federal.
Na reunião de dezenove de agosto de 1998 foi apreciado o cronograma de realização de
seminários regionais de motivação nas principais cidades do Estado, visando a criação
dos CSAs, coincidindo com a proximidade de mais uma etapa de vacinação contra a
febre aftosa, arcando a FAEP e o SENAR com as despesas decorrentes dos mesmos.
Nesta reunião, ainda foi tratado o item "Programa de Treinamento a ser desenvolvido
pelo SENAR, para os técnicos contratados pela SEAB/DEFIS", com os recursos
provindo do SENAR Nacional, do SENAR - Paraná, do SEBRAE- Paraná e da FAEP.
Decidiu-se igualmente realizar estudo para verificar a viabilidade de realizar um seguro
para indenizações em caso de necessidade da destruição de animais afetados.
Na reunião de 14 de setembro de 1998 foi avaliado o material didático a ser utilizado
nos seminários regionais para implantação dos Conselhos Municipais/Intermunicipais
de Sanidade Agropecuária.
Na reunião de 1º de dezembro de 1998 foi aprovado o contrato entre o FUNDEPEC e a
FAPEC - Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura , ligada à Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul, para desenvolver estudo sobre os impactos econômicos
decorrentes do fechamento das divisas do Circuito Pecuário Centro/ Oeste. O estudo
revelou, posteriormente, que o impacto econômico com o fechamento da divisa do
Paraná com outros Estados seria praticamente nulo em relação ao Mato Grosso do Sul.

