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Ata da Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Desenvolvimento 

da Agropecuária do Estado do Paraná, 

realizada dia 17 de novembro de dois mil e 

vinte e um. 

 

 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, 1 

no auditório da FAEP – à Rua Marechal Deodoro, 450, 02º andar - Curitiba - Paraná - 2 

reuniram-se os senhores membros do Conselho Deliberativo do Fundo de 3 

Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Paraná – FUNDEPEC-PR e convidados 4 

conforme lista de presença em livro próprio, os senhores: Ágide Meneguette – FAEP, 5 

Ronei Volpi – FAEP, Wilson Thiesen – SINDILEITE, Vicente Barbosa Miranda e Rogério 6 

Berger - SPGCGL-PR, Marcos Junior Brambilla – FETAEP; Robson Mafioletti e José 7 

Ricken – OCEPAR; Inácio Afonso Kroetz – SINDIAVIPAR; Otamir Martins – ADAPAR; 8 

Tohoru Furukawa – APAVI; João Guilherme Rocha Loures Brenner e Altair Antonio 9 

Valloto– APCBRH; Jacir José Dariva, Edson Roberto Gusso e Wilant Van Den Boogaard 10 

– APS; Angelo Setim Neto e Gustavo Fanaya – SINDICARNE; Cleverson Freitas, 11 

Juliana Bianchini e Cezar Augusto Pian – MAPA; Geraldo Antônio Signorini – ALEGRA; 12 

Antonio Leonel Poloni e Nicolle Andreassa Wilsek – FAEP para deliberarem sobre os 13 

seguintes assuntos, conforme Ofício de convocação n.º 019/21 – FUNDEPEC-PR de 08 14 

de novembro de dois mil e vinte e um. O presidente do FUNDEPEC – PR, no triênio 15 

anterior, Sr. Ágide Meneguette iniciou a reunião dando as boas vindas e agradeceu a 16 

presença dos membros do conselho. Posicionou os participantes sobre os 17 

encaminhamentos que estão sendo vistos pela FAEP, referente a crise hídrica sofrida 18 

no estado, questões trabalhistas a exemplo do ITR, sobre sustentabilidade. Sr Ágide 19 

passou a palavra para o Sr Ricken, o qual enfatizou a importância do FUNDEPEC – PR 20 

para o estado do Paraná, principalmente para a preservação de questões sanitárias e 21 

proteção de vigilâncias.  O Sr. Ronei, diretor executivo do FUNDEPEC-PR, reforçou o 22 

agradecimento da presença de todos, e pronunciou que a reunião se trata para 23 

conhecimento de novos membros da Diretoria e atualização do desenvolvimento da 24 

agropecuária paranaense. Dando início a pauta, se faz a apresentação e referência de 25 

nomes aos Conselheiros eleitos na última eleição. Informou que todos os documentos 26 

referentes ao triênio antigo, já foram assinados e protocolados em cartório. Após, Sr. 27 

Ronei fez a leitura dos nomes de cada Conselheiro e quais instituições representam. A 28 

Associação de Criadores de Búfalos (Abupar), não tem mais representante no 29 

Fundepec, uma vez que a associação foi extinta. Sr Ágide pediu que o Sr Ronei 30 

conduzisse a pauta e a reunião. No segundo assunto de pauta o Sr Cleverson Freitas 31 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) discorreu sobre 32 

atualizações do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA). Sr 33 

Cleverson agradeceu a oportunidade de estar podendo falar sobre o assunto aos 34 

conselheiros do Fundepec, e também agradeceu por todos estarem com saúde e com 35 

oportunidade de retornar atividade presencias. Enfatizou que as conquistas que o 36 

Paraná teve no ano de 2021, são frutos de várias décadas de trabalho. O trabalho dentro 37 

do Programa continua para que o país todo seja reconhecido como livre sem vacinação 38 

para Febre Aftosa e isso depende do apoio de deputados, senadores, setor público, 39 

setor privado, muitos atores com grandes responsabilidades. Além do imenso trabalho 40 
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de retirada da vacinação, o mais difícil é manter esse status e esse reconhecimento. Os 41 

principais problemas estão centrados na situação sanitária dos estados do Nordeste e 42 

na constituição de um banco nacional de vacinas. Sr Ronei pontuou que se acompanha 43 

na mídia que existe dificuldade na aquisição de vacinas. Sra Juliana Bianchini do MAPA, 44 

respondeu que as distribuições de doses são feitas de forma igual para todas as regiões, 45 

acontece que em alguns lugares comerciais não fazem aquisição por medo de retirar 46 

vacina e ficar com estoque alto. Seguindo a pauta, Sr Otamir, diretor presidente da 47 

Adapar, apresentou sobre a conjuntura sanitária do estado do Paraná. Pontuou que o 48 

Paraná tem bom reconhecimento sanitário nas auditorias e que hoje o maior problema 49 

está na região de fronteiras. Os esforços são aumentados nessa região, focando na 50 

entrada de animais oriundos de países vizinhos, inclusive com parceria de forças 51 

armadas. Também tem o reforço de controles de trânsito, fiscalizando placas de 52 

veículos. Sr Otamir ainda apresentou os orçamentos e planos de carreira para a 53 

Agência. Após a apresentação Sr Inácio, do Sindiavipar, solicitou que a Adapar tenha 54 

bom diálogo e preze pelo entendimento sensato de dois lados, para que o setor 55 

produtivo não seja afetado, principalmente pela falta de emissão de guias para 56 

transportes dos animais para abates. Todas as instituições se colocaram à disposição 57 

para futuras conversas e acompanhamentos dessas negociações. Ficou como 58 

encaminhamento, criar um grupo no aplicativo “Whatsapp” para estreitar a conversar 59 

entre Ocepar, FAEP, Sindiavipar e Sindicarnes, formando uma Comissão de articulação 60 

dessas ações. Como último assunto em pauta, o Sr Geraldo Antônio Signorini, do Grupo 61 

Alegra, apresentou sobre as perspectivas para o mercado de proteínas animais. Relatou 62 

a importância de participar de uma reunião tão importante como está e saber que o 63 

estado tem toda essa preocupação com a sanidade. Repassou aos conselheiros todo 64 

panorama das principais proteínas animais. Ao término de sua fala, Dr Thiesen, do 65 

Sindileite, pontuou que na cadeia produtiva do leite, a “tempestade” já se transformou 66 

em “tormenta perfeita”, com tantas dificuldades enfrentadas nos últimos dias, e 67 

questionou que se permanecer essa condição, produtores irão sair da atividade. Sr 68 

Geraldo, respondeu que é uma pergunta difícil, e que não há resposta perfeita, mas que 69 

a indústria está tendo a pressão de muitos produtores relatando que a situação está 70 

ficando bem difícil. Na sequência, Sr Ronei abordou os assuntos gerais, apresentando 71 

o balancete final, o qual os conselheiros tinham a disposição na pasta entregue no início 72 

da reunião. Enfatizou, que esses recursos são exclusivamente para indenizações de 73 

produtores ao passarem por surtos sanitários dentro das regras estabelecidas. Sr 74 

Gustavo Fanaya, do Sindicarnes, relatou sobre abates sanitários de animais 75 

apreendidos nas fronteiras, principalmente da Argentina, e que esses valores são 76 

arcados pelo Sindicarnes, que tem recurso limitado. Sr Otamir respondeu, que 77 

reconhece que juridicamente esse encargo não cabe ao Fundepec e que isso será pago 78 

com recursos da Adapar. Ao final de todos assuntos da pauta, Sr Robson Leandro 79 

Mafioletti parabenizou a FAEP pela coordenação da FAEP sobre o fundo e ser 80 

extremamente hígido, finalizou dizendo que devemos cuidar bem desse recurso e não 81 

precisar utiliza-lo. Sr. Ronei enfatizou que os recursos do FUNDEPEC-PR são 82 

destinados exclusivamente a indenização de produtores e que as despesas 83 

administrativas da entidade são custeadas pela FAEP. Nada mais havendo a tratar, o 84 

Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim Ronei Volpi, Secretário 85 

Adoc, para lavrar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e 86 

pelos presentes. 87 


