Ações realizadas em 2004
Desde a sua criação, o FUNDEPEC - PR vem atuando na incorporação da iniciativa
privada às ações de defesa agropecuária e na ajuda ao Estado para modernizar o seu
sistema de defesa sanitária.
A ação do FUNDEPEC - PR foi crucial para a criação do CONESA, do reforço ao
sistema de defesa do Estado, incluindo a contratação de novos técnicos e seu
treinamento, na reciclagem dos técnicos mais antigos, na realização de uma série de
seminários de conscientização e mobilização e no processo de obtenção do
reconhecimento do Paraná como área livre de febre aftosa.
O FUNDEPEC-PR, exercendo suas funções, iniciou o ano de 2004 com um alerta/apoio
ao Governo do Estado sobre a necessidade da contratação de técnicos (veterinários,
agrônomos e técnicos agrícolas) para fortalecer o setor de defesa agropecuária. Tal ação
culminou com a contratação de cerca de cem técnicos no mês de outubro/2004.
Atento às questões econômicas do setor pecuário, o FUNDEPEC-PR desenvolveu um
trabalho de Análise de Risco Econômico Sanitário, demonstrando em números o valor
das perdas no Estado e no País no caso de uma ocorrência sanitária.
Tal estudo foi encaminhado em expediente ao Governo do Estado do Paraná e à
Presidência da República. De modo a que o Programa Estadual de Rastreabilidade
pudesse ser definitivamente implantado no Paraná, o FUNDEPEC-PR com suas
entidades componentes, supriram as necessidades físicas e humanas necessárias à
estruturação do setor de defesa da Secretaria de Estado da Agricultura - SEAB.
No setor da suinocultura, o FUNDEPEC-PR cumprindo sua função - procedeu ações
indenizatórias derivadas da Doença de Aujezky. Tal ocorrência desencadeou um
movimento mais forte do setor - em conjunto com o FUNDEPEC-PR no sentido de
ampliar o seu Fundo de Segurança.
Em setembro, quando da participação no Congresso Mundial de Rastreabilidade em São
Paulo, foi possível constatar a justeza e acerto de todas as medidas que a entidade vem
desenvolvendo na busca de ações conjuntas entre os setores público e privado, as quais
entende como o melhor caminho a seguir na geração de desenvolvimento.
Finalmente, o FUNDEPEC-PR está encerrando o ano de 2004 com um saldo superior a
15,5 milhões de reais em seu balanço, isto é o resultado da aplicação dos recursos
gerados pelo recolhimento de taxas sanitárias e repassados pela SEAB, conforme prevê
o convênio celebrado entre o FUNDEPEC - PR e a SEAB, estabelecido pela Resolução
Estadual 097/02, renovando por mais 5 anos em dezembro. O Sr. Ágide colocou em
votação o relatório de atividade
O QUE CONSTA NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2005 DA FAEP
O Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado do Paraná - Fundepec-PR,
que reúne instituições representativas da produção agropecuária paranaense como a

FAEP, a Ocepar, associações de produtores, sindicatos da carne e do leite, realizou
várias reuniões durante o ano, especialmente para avaliar a situação sanitária do Estado,
em razão da suspeita de febre aftosa levantada pela Secretaria da Agricultura em 21 de
outubro de 2005. Em conseqüência da falta de medidas concretas, o Fundepec emitiu
nota exigindo que o Estado adotasse imediatamente uma das alternativas previstas no
Código Sanitário da Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, especialmente o
sacrifício dos animais das áreas sob risco.

