Ações realizadas em 2003
O Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado do Paraná - Fundepec-PR,
reúne instituições representativas da agropecuária paranaense como a FAEP, a Ocepar,
associações de produtores, sindicatos da carne e do leite, e seu objetivo maior está no
desenvolvimento, aperfeiçoamento e crescimento dos setores que representa, bem como,
na incorporação da iniciativa privada às ações de defesa sanitária do Estado. A meta em
2003 centrou-se na manutenção e ampliação do status sanitário do Estado do Paraná.
O ano de 2003 marcou o início da nova gestão no Governo do Estado. Assim, o
Fundepec-PR - preocupado em manter as ações de defesa sanitária, com vistas a sua
solidificação e ampliação (por exemplo, a continuidade dos eventos que antecedem as
campanhas de vacinação, para manter a mobilização dos criadores do Paraná em prol da
sanidade) - mobilizou-se para inteirar os atuais administradores sobre todas as ações
desenvolvidas nos exercícios anteriores, entre a iniciativa privada em conjunto com a
Secretaria da Agricultura e Ministério da Agricultura.
Por convênio com a Secretaria da Agricultura, o Fundepec-PR é o depositário do
resultado da arrecadação de taxas destinadas ao pagamento de indenizações por
sacrifício de animais em caso de ocorrência de doenças constantes na Resolução
(SEAB) 097/2001 (de Febre Aftosa, Peste Suína Clássica, Doença de Newcastle e
Doença de Aujezky).
Na composição desse Fundo o repasse da SEAB no ano de 2003 foi de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) sendo que o saldo atual, apurado no último Balancete (31/12), é de
R$ 13.692.225,99 (treze milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e
cinco reais e noventa e nove centavos).
O Fundepec-PR concentra seu empenho em ações que mantenham e fortaleçam a união
de todas as entidades ligadas ao agronegócio, em sintonia com as prioridades do setor.
Uma vez que a soma dos esforços entre todos os segmentos e as ações conjuntas da
iniciativa privada e do poder público resultam na superação de desafios ainda existentes
e na otimização de vantagens.
As principais deliberações do Fundepec-PR foram:
O Conselho Deliberativo do Fundepec-PR reuniu-se para elaborar o documento
“Proposta de Desenvolvimento do Agronegócio Paranaense” tendo como princípio
estabelecer “planos diretores” por cadeias produtivas, para identificar as restrições
particulares, sugestões sobre formas de superá-las e os mecanismos e meios a mobilizar
para atingir os objetivos.
Enfatizou-se a necessidade de que o Estado retomasse a sua condição de indutor de
políticas e de investidor em serviços públicos essenciais, orientando a iniciativa privada
no desenvolvimento de ações geradoras de emprego e renda, permitindo um
desenvolvimento harmônico, sustentável e justo para vida das pessoas e o crescimento
econômico e social.

Resumidamente, o documento contempla propostas para ações do Governo Estadual e
da representação da política estadual, diretamente junto ao Governo Federal - ou
complementarmente para defender a economia estadual - e especificamente do Governo
Estadual.
O documento foi encaminhado ao Governo do Estado, através de seu Vice-Governador
e Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento - Orlando Pessuti - durante
reunião do Fundepec-PR, no dia 03 de fevereiro de 2003.

