
A Fundação Estadual de Pesquisa

A Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, com mais de 90 anos, é pioneira no desenvolvimento de 
conhecimento, tecnologias e inovações voltadas para o meio rural, que é o motor do Rio Grande do Sul. Os 
servidores, na atual gestão têm sido alvo de uma gestão ditatorial e desrespeitosa , que utiliza a máquina 
pública para benefício privado . 
  
Com esse gesto extremo esperamos informar o governador Tarso Genro sobre o estado caótico  em 
que se encontra a instituição oficial de pesquisa agropecuária do RS. E contamos com uma atitude do 
governador para substituir a atual direção da Fepagro . 
  

PANORAMA 9 – A MARAVILHOSA REVITAÇÃO DA SEDE DA FEP AGRO!  
  
A FEPAGRO ainda na gestão  anterior (2007-2010) estabeleceu convênio para receber um valor global 
de R$ 12.827.855,87 pelo PAC-EMBRAPA  (Programa de Fortalecimento e Crescimento da Pesquisa 
Agropecuária Nacional) para reforma do prédio da Sede da Fepagro , dos Laboratórios de Pesquisa 
e a aquisição de móveis e equipamentos, bem como prover os centros de pesquisa com veículos, 
máquinas e implementos agrícolas, computadores, periféricos e acessórios. 
  
E vejam a situação atual  (FINAL DE 2013 )!!! 
  
Cadê a reforma  do prédio da sede que deveria ter sido feita com 60% do PAC 2009 recebido em junho 
de 2011? 
  
Esse recurso não  foi empregado  como deveria ser. E a revitalização da Sede segue o estilo Danilo  
dos Santos e Romeu Ortiz  de gestão: parece, mas não é... 
  
Um exemplo do parece, mas não é... 
  
A célebre frase de Danilo  dos Santos que consta na revista “Panorama” página 7 (por favor, conte as 
páginas, pois não há numeração) na seção intitulada “Palavra do Presidente”, (seria muito cômico se 
não fosse trágico...) “Presidente”???  
  
Fato: Antes da Fepagro, Danilo  dos Santos não havia exercido cargo administrativo! 
  
Quem do governo teve a brilhante ideia de colocar este elemento como gestor???  
  
Frase Danilo: 
“Diria que a Fepagro está pronta: qualquer gestor que assumir terá todas as 
ferramentas necessárias para produzir pesquisa de qualidade”. 
  
  
Situação denunciada no dia 14 de outubro de 2013  e-mail PANORAMA 2 – FRAUDES E 
IRREGULARIDADES segue... 
  
Hoje, 23 de dezembro de 2013 , a instalação elétrica  para os splits AINDA NÃO FOI FEITA.  
  
R$ 414.395,50 utilizados na compra de “splits” seguem inoperantes!!! 
  
Vejam a fraude das tomadas: 
  

Página 1



A Fundação Estadual de Pesquisa

  
  
  
Mas pra que gastar dinheiro com isso se uma gambiar ra sai muito mais barata???  
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Ainda bem que contamos com os bons e velhos ar-cond icionados...  
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Oh, uma nova ação da revitalização de Danilo dos Sa ntos e Romeu Ortiz???  
O piso das rampas de acesso foi trocado? CUSTO 7.90 0,00 mil reais...  
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Uma mudança significativa, isso é que é revitalizaç ão!!!  
  
Mudanças nos Sanitários também?  
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SAI MICTÓRIO, ENTRA AZULEJO!!!  
  
O que dizer do aspecto externo do prédio? Abandono completo!!!  
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Mas os visitantes que aqui chegam podem não ver iss o, pois o fosso de luz que pode ser visto 
pelas janelas das salas do Gabinete recebeu uma tap eada pintura.  
  
Mais uma ação “estratégica”, APENAS essa parte do p rédio foi pintada, certamente pra não 
constranger os visitantes.  
  
Afinal, os servidores já estão acostumados com cons trangimentos de variadas naturezas.  
  
Em que lugar do mundo um ser humano chega ao banhei ro e se depara com este tipo de aviso?  
  

Página 7



A Fundação Estadual de Pesquisa

  
  
No banheiro feminino!  
  
Ainda, quando equipamentos são adquiridos com recur sos públicos e quando há tomadas 
verdadeiras a falta da reforma do prédio coloca tud o por água abaixo...  
  
Link para o descaso:  
https://www.youtube.com/watch?v=M5Lwzjn3g6I 
  
  
Após esta demonstração de absurdos  com recursos públicos, temos que admitir que em algumas 
compras Danilo  dos Santos e Romeu  Ortiz foram extremamente criteriosos ! 
  
Na compra de celulares para uso próprio com recursos públicos! 
  

PARABÉNS DANILO DOS SANTOS E ROMEU ORTIZ!!!  
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Para comprovar  estes e outros absurdos , basta ir a unidade sede e outras unidades da Fepagro, ou 
acessarem o seguinte link : 
  
https://www.facebook.com/#!/AsffeRs 
  
Alí há fotos, vídeos, músicas e desenhos que exempl ificam algumas das irregularidades, vale a pena 
conferir!!!  
  
Por essas e outras razões, os servidores vêm a público denunciar o iminente desmantelamento da instituição e 
pedir a substituição urgente da direção atual da Fepagro. A atual destruição que a Fepagro está 
sendo vítima ameaça a produção científica da agropecuária gaúcha, um patrimônio de todos nós. 
E além do afastamento  desta direção, o contribuinte merece que os atuais gestores sejam 
investigados e responsabilizados pelas ingerências  e pela inviabilização de ações de interesse 
público. 
  
Compartilhem a vontade o verdadeiro panorama da Fep agro...  
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