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Ata da Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Desenvolvimento 
da Agropecuária do Estado do Paraná, 
realizada dia 23 de fevereiro de dois mil e 
vinte e dois. 

 
 
 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 1 

horas, de forma remota por link do aplicativo Zoom, reuniram-se os senhores membros 2 

do Conselho Deliberativo do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do 3 

Paraná – FUNDEPEC-PR e convidados conforme lista de presença em livro próprio, os 4 

senhores: Ágide Meneguette – FAEP, Ronei Volpi – FAEP, Wilson Thiesen – 5 

SINDILEITE, Rogério Berger - SPGCGL-PR, Marcos Junior Brambilla – FETAEP; 6 

Robson Mafioletti e Alexandre Monteiro – OCEPAR; Inácio Afonso Kroetz – 7 

SINDIAVIPAR; Manoel Azevedo – ADAPAR; João Guilherme Rocha Loures Brenner e 8 

Altair Antonio Valloto– APCBRH; Jacir José Dariva – APS; Elias Zydek – SINDICARNE; 9 

Cleverson Freitas e Juliana Bianchini – MAPA; Richardson de Souza – Seab; Nicolle 10 

Andreassa Wilsek e Simone Maria Schmidt – FAEP para deliberarem sobre os seguintes 11 

assuntos, conforme Ofício de convocação n.º 002/22 – FUNDEPEC-PR de 14 de 12 

fevereiro de dois mil e vinte e dois. O presidente do Conselho Deliberativo do 13 

FUNDEPEC – PR, Sr. Ágide Meneguette iniciou a reunião dando as boas vindas e 14 

agradeceu a presença dos membros do conselho, em seguida passou a condução da 15 

reunião para o Sr. Ronei Volpi, diretor executivo do FUNDEPEC – PR, o qual solicitou 16 

a permissão de todos para a gravação da reunião. Dando início a pauta, apresentou as 17 

duas ATAs, sendo dispensada a leitura delas e aprovadas por unanimidade do 18 

Conselho. Após, pediu permissão para entrar no item 2 da pauta, aprovação das contas, 19 

gestão financeira e relatório atividades 2021. Apresentou o caderno, que foi enviado a 20 

cada membro, e que consta todos os detalhes. Agradeceu que não houve necessidade 21 

de desembolso de valores pelo Fundepec, uma vez que no ano passado não teve 22 

nenhum acontecimento sanitário e todas as despesas administrativas são custeadas 23 

pela FAEP. Em seguida pontuou alguns pontos que considera relevante do relatório: na 24 

página dois, consta um histórico do Fundepec, o qual é um fiel depositário de reservas 25 

para proteção sanitária do Estado; no último balancete de janeiro de 2022 o valor fechou 26 

em R$ 83.708.050,14; o maior e mais relevante ponto foi o reconhecimento pela World 27 

Organisation for Animal Health (OIE) como livre de Febre Aftosa sem vacinação e o 28 

reconhecimento da separação do Paraná quanto livre de Peste Suína Clássica (PSC) e 29 

os novos nomes do Conselheiros para essa gestão. Seguindo a pauta, Sr. Ronei passou 30 

a palavra para a Sra. Simone Maria Schmidt a qual apresentou o balanço patrimonial e 31 

execução orçamentária do exercício encerrado em 31/12/2021. Sr. Ronei Volpi fez a 32 

observação que os valores realizados foram muito superiores aos previstos, por conta 33 

da inflação e taxa Selic praticada no ano que findou. Sem dúvidas dos Conselheiros, Dr. 34 

Ronei solicitou a permissão e aprovação dos valores de 2021. O conselheiro João 35 

Guilherme Rocha Loures Brenner realizou a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, o 36 

qual não houve objeção dos presentes, sendo, portanto, aprovado por todos. Ato 37 

contínuo, no terceiro item em pauta, aprovação do Plano Anual de Trabalho e Proposta 38 

Orçamentária para o Exercício de 2022. O Diretor-executivo comentou sobre o Plano de 39 

trabalho para o exercício de 2022, que inclui o fortalecimento do sistema sanitário, a 40 
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conscientização do produtor sobre doenças de notificação obrigatória e o compromisso 41 

com a COP 26 sobre redução de emissão de metano e cuidado maior com o meio 42 

ambiente. Apontou a preocupação com grandes emissores de metano que não 43 

assinaram esse compromisso, como China e Alemanha. Após passou a palavra para o 44 

Sr. Ágide Meneguette para concluir sobre o plano de trabalho, o qual apontou sobre 45 

trabalhos que estão sendo realizados para mostrar o quanto o Paraná é um estado 46 

diferente e tem total cumprimento dessas exigências internacionais. Passando para o 47 

item 4, Sr. Ronei Volpi abriu a palavra para os Conselheiros. Sr. Elias Zydeck do 48 

Sindicarne, parabenizou toda gestão do Fundepec e ressaltou sua importância. Após 49 

mencionou que na questão ambiental devemos estar muito mais unidos referente a 50 

estado, principalmente com o tema destino de resíduos das cadeias produtivas de 51 

animais. Falou que o Instituto Águas e Terras (IAT) está com parâmetros de lançamento 52 

que não condiz com a realidade produtiva, uma vez que a cobrança de despejo em solo 53 

se considera mesmos valores usados para despejo em rios. A resolução do Conama é 54 

tem valores muito inferiores aos do IAT. Solicitou o apoio para uma conversa com 55 

instituições para aproximar valores de literatura e valores de prática, trazendo 56 

parâmetros e normativas plausíveis. Ainda pontuou a questão sanitária, a região Oeste 57 

do estado está com surto de Seneca vírus, doença diferencial para febre aftosa, apontou 58 

que a vigilância ativa, a identificação na propriedade rural é muito difícil, quase 59 

impossível dentro de granja. E quando chega animal com lesão no abate, o serviço de 60 

inspeção está implantando um auto de infração na indústria, pediu apoio para 61 

alinhamento de conversas, uma vez que a situação está insuportável e com grandes 62 

dificuldades. Após, Robson Mafioletti da Ocepar, mencionou a importância que o 63 

dinheiro do Fundepec tem para o estado, e referenciou o valor alto que é fornecido para 64 

impostos. Sobre a fala do Sr. Elias Zydeck, mencionou sobre cooperativas que estão se 65 

organizando para trabalhar com gás metano e fertirrigação. Dra. Juliana Bianchini do 66 

MAPA, completou sobre a situação de Seneca vírus que realmente há aumento nas 67 

notificações e essa doença deve ser trabalhada como diferencial para febre aftosa. 68 

Mencionou que a identificação dessa doença a campo ajuda a cumprir o procedimento 69 

de notificação para não chegar até o frigorifico, o que gera um transtorno muito grande, 70 

e reconheceu essa dificuldade de identificação nas granjas. Falou que não pode 71 

responder sobre questões de inspeção, adiantou que não cabe o auto de infração à 72 

empresa, e que o protocolo orienta a aplicação de um oficio circular conjunto até que 73 

seja descartado a febre aftosa. Sr. Ronei Volpi solicitou um alinhamento entre setor de 74 

sanidade e inspeção de produtos de origem animal do MAPA, uma vez que existe uma 75 

lacuna muito significativa entre as informações e execuções. Sr. Richardson de Souza, 76 

falou da sua participação substituindo o secretário Norberto Ortigara e se solidariza aos 77 

pontos que foram apresentados e se colocou à disposição para articular conversa com 78 

IAT e com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 79 

(Sedest). Também colocou o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-80 

Paraná) a disposição para desenvolver uma metodologia para mensurar a emissão de 81 

carbono. Sr. Ronei Volpi, reforçou que mensalmente a FAEP publica os balancetes com 82 

transparência total, e infelizmente algumas pessoas acham ser um dinheiro parado e 83 

que torce para que eternamente esse dinheiro fique parado, sem utilização. Sr. 84 

Alexandre Monteiro tratou sobre o assunto do Programa de Sanidade de Suídeos, para 85 

vacinação no estado de Alagoas para PSC, desta feita o Paraná foi convocado para 86 

contribuição financeira como feito no ano passado. Sr. Ronei Volpi completou que o 87 

Fundepec também foi procurado para contribuir nesse valor, e reforçou que quem pode 88 
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contribuir são as instituições ligadas ao setor de suinocultura, como Ocepar, Sindicarne 89 

e demais. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos 90 

e solicitou a mim Ronei Volpi, Secretário Adoc, para lavrar a presente ata, que após lida 91 

e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. 92 


