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Londrina, 29 de agosto de 2019 

 

Ao  

Exmo. Sr. Carlos Roberto Massa Junior 

Governador do Estado do Paraná 

 

 

Ref. Manifesto contrario ao Projeto de Lei 594/19 do Governo de Estado do Paraná 

 

 

IAPAR, UM PATRIMÔNIO DOS PARANAENSES 

 

As entidades paranaenses abaixo relacionadas vêm a público externar claramente a posição 

contrária ao Projeto de Lei 594/19 do Governo de Estado que agrupa em um só órgão o IAPAR 

(Instituto Agronômico do Paraná), a Codapar (Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do 

Paraná), a Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural) e o CPRA 

(Centro Paranaense de Referência em Agroecologia). Pelo PL, eles formarão o Instituto do 

Desenvolvimento Rural do Paraná, vinculado à SEAB (Secretaria de Estado da Agricultura e 

Abastecimento). 

 

O IAPAR é um patrimônio do Estado do Paraná. A história de sua criação, anseio e resultado de 

muita luta dos agropecuaristas paranaenses da época, tomou corpo em 1970 às vésperas de uma 

Exposição Agropecuária, sob o comando do então presidente da SRP, Francisco Sciarra, e se 

concretizou em 1972. Nestes quase 50 anos de atividades, o IAPAR contribuiu muito na 

mudança da realidade do campo do Paraná e do Brasil e mostra os enormes benefícios ao 

agronegócio em números, com a entrega de mais de 200 cultivares aos produtores, com muita 

pesquisa, ciência, tecnologia e trabalho no melhoramento genético. 

 

São 15 Programas, que se desdobram em 218 grandes projetos de investigação científica e 

implicam na condução de 650 ensaios de campo espalhados por todo o Paraná, nas suas 20 

fazendas experimentais, duas unidades de beneficiamento de sementes, 25 laboratórios e 29 

estações meteorológicas. Vale ressaltar que o IAPAR conta hoje com apenas 83 pesquisadores.  

 

O IAPAR é referência internacional no manejo do solo e água; desenvolveu um novo sistema de 

produção do café; viabilizou a citricultura e inúmeras variedades de feijão, trigo, triticale e 

aveias, ações que muito colaboraram e ainda colaboram com a atividade agropecuária do Paraná, 

gerando empregos e renda. 
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Enfim, enxugar a máquina pública é um anseio de todos. No entanto, o que é proposto no Projeto 

de Lei, segundo um primeiro parecer da Secretaria de Estado da Fazenda, datado de 14 de junho 

de 2019, não atende nem a este objetivo. Agrupar o IAPAR a outros órgãos, com diferença de 

objetivos claros, ainda que ligados ao mesmo setor, em nada acrescentará ao desenvolvimento da 

pesquisa do Instituto. Ao contrário, é o caminho para aniquilá-la, resultado negativo que 

sentiremos no Estado e no país nos próximos 10 anos. 

 

Além de agrupar o IAPAR com outras entidades, com o que discordamos, muitos artigos do 

Projeto de Lei não estão bem claros, precisam ser melhor explicados. Exemplos são a extinção e 

divisão dos cargos administrativos entre os quatro órgãos agrupados e, principalmente, o Artigo 

12 que cria 45 cargos comissionados na Casa Civil, secretaria que está totalmente desvinculada 

do processo de agrupamento. Indagamos: onde está a economia? Cabe aos Deputados Estaduais, 

membros da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, 

questionarem e cortarem estes artigos, porque nós, sociedade civil organizada, vamos ficar 

atentos a isto. 

 

Existe disposição de diversas entidades londrinenses e de outras regiões do Paraná em ampliar a 

mobilização em defesa do IAPAR, para preservar um patrimônio construído com muito esforço e 

que coloca o nosso Estado como uma das maiores potências do agronegócio no Brasil. 

 

Assinam este documento: 

 

 

 

 

 

Sociedade Rural do Paraná – SRP 

 

Associação Brasileira de Criadores de Purunã – ABCP 

Associação Comercial e Industrial de Londrina – ACIL 

Associação das Empresas do Parque das Indústrias Leves de Londrina 

Associação das Empresas do Polo Industrial de Cambé – AEPIC 

Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná - ACENPP 

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Curitiba – AEA Curitiba 

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina 
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Associação Médica de Londrina – AML 

Associação Nacional das Bolsas de Cereais e Mercadorias - ANBM 

Bolsa de Cereais e Mercadorias de Londrina - BCML 

Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina – CEAL 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Londrina 

Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Norte do Paraná – Sinduscom Paraná Norte 

Sindicato das Indústrias, Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos do Norte do Paraná – 

Sindimetal Norte do Paraná 

Sindicato Rural Patronal de Astorga 

Sindicato Rural Patronal de Congoinhas 

Sindicato Rural Patronal de Londrina – SRL 

Sindicato Rural de Trabalhadores Rurais de Congoinhas 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – SBCS 

Sociedade Brasileira de Agrometeorologia - SBAgro 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural – SOBER 

Sociedade Rural de Maringá – SRM 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos 


