Comissão de Sanidade
Agropecuária

31 de Agosto e 01 de Setembro de 2016

Principais encaminhamentos:
Paraná Livre de Aftosa Sem Vacinação
 Destinação de animais mortos
 Apoio aos Conselhos de Sanidade Agropecuária – CSA


Plano de Ação – Sanidade Agropecuária
Item

Estruturação dos Postos de Fiscalização
das Divisas

Adequação e reforma do laboratório
(Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti )
Ampliação do número de servidores.

Fundo Garantidor/Fundepec
Fundo Privado

Ação

Responsável

Licenciamento dos projetos

ADAPAR com as licenças e
projeto (com valores).

Execução dos projetos

Iniciativa Privada/ADAPAR.

Levantar os recursos (R$2,5milhões)

Iniciativa Privada/ADAPAR.

Reivindicar junto ao Ministro da
Agricultura
Encaminhar solicitação ao Governo do
Estado para contratação dos técnicos
aprovados no concurso.
Manter o fundo atual
Apoio à defesa agropecuária em
situações especiais (demonstração mais
detalhada do fundo)

Iniciativa Privada/ADAPAR.
O
POD
apoiará
na
construção e envio da carta
para o Governo do Estado.
Fundepec.

A definir

Plano de Ação – Sanidade Agropecuária
Item

Ação

Responsável

Ampliação dos municípios com CSA
Apoiar o Programa de
Fortalecimentos dos CSAs.

Destinação de animais mortos

Realização de projetos de educação sanitária
Revisão da estrutura do conselho e forma de
atuação

ADAPAR /FAEP/OCEPAR/
Prefeituras e POD na região
Oeste do Paraná.

Apoiar a Embrapa quanto ao desenvolvimento e POD (Entrega de Oficio ao
validação das tecnologias de destinação de Ministro resultando na Portaria
MAPA Nº 216 instituindo um
animais mortos.
Grupo de Trabalho para discutir
e apresentar propostas para
regulamentar
a
coleta,
processamento e destinação
Fortalecer o grupo existente na FIEP quanto às
de animais mortos na área
questões de análise e discussão de Tecnologias
rural).
e Legislações.

Destinação de animais mortos
Apoio dos
governos
municipais

Fiscalização do
destino/uso dos
produtos

MAPA

?

?

?
Fiscalização do
trânsito
ADAPAR

Prefeituras

Donos dos
animais

?

?

?
?
Fiscalização das
tecnologias de
destinação

?

IAP

Pesquisa sobre
as tecnologias
de destinação
EMBRAPA

Produtor e
Agroindústria

www.oesteemdesenvolvimento.com.br

