
MEMÓRIA DA X REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS 
ANIMAIS – CEDA  

 

 
A décima reunião ordinária do Conselho Estadual de Direitos Animais – CEDA 
foi realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezenove, às catorze horas, 
no auditório da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo – SEDEST. Estiveram presentes: Fabiana Cristina Campos 
(SEDEST/DIPAM), Sumaia Andraus e Neusa M. Oliveira (IAP), Elzira Jorge 
Pierre e Antonio Celso Pedri (SEAB/ADAPAR), Paula Cristina Linder Silva 
(SESA), Álvaro Gruntowski (Batalhão de Polícia Ambiental – SESP), Meila 
Bastos de Almeida (TECPAR), Eunice L. C. Souza (Ibama), Paula Pimpão 
(CRMV-PR), Eduardo Carrano (CRBio-07), Lourenço Malucelli (SANAHU), 
Aurora Guadagnin (Assoc. Protetora dos Animais de Campo Largo), além de 
Fernanda Góss Braga (SEDEST/DIPAM/Secretária Executiva do CEDA). 
Justificaram ausência Rosilaine Mortella (SEED), Rosamaria Borges Vieira 
Feracin (Assoc. de Proteção e Bem-estar Animal Angelo Picone – Cornélio 
Procópio), e Joseane Trevisan (Associação SOS Vira Lata – Guaratuba). A 
abertura da reunião foi feita pela Dra. Fabiana Campos, Diretora de Políticas 
Ambientais/SEDEST, que informou aos participantes sobre o andamento do 
Decreto que institui alterações na composição deste Conselho; como por 
orientação da SEAP toda estruturação dos Conselhos deve estar detalhada no 
Decreto de Regulamentação das Secretarias de Estado, estamos aguardando 
a tramitação do referido regulamento para então podermos efetuar nova 
convocação com a composição do CEDA definida nesse documento. Em 
seguida a Secretária Executiva do CEDA apresentou o andamento das ações 
que vem sendo desenvolvidas pela SEDEST no que diz respeito à Causa 
Animal: (i) Edital Saúde Única: em fase final de andamento para divulgação nas 
próximas semanas; (ii) Evento Horizonte Paranaense em Bem-estar animal, em 
parceria com a SEAB/ADAPAR, a ser realizado no dia 23 de outubro, com o 
objetivo de trazer informações sobre bem-estar animal da academia para os 
produtores e criar uma rede paranaense de bem-estar; (iii) Elaboração de 
Curso de Atendimento a maus-tratos animais para técnicos das Prefeituras – 
Demanda do Ministério Público, em fase de implementação da parceria com a 
World Animal Protection; (iv) Cadastramento de Clínicas Veterinárias para a 
realização de Castrações: em fase de elaboração do edital; (v) Viabilização do 
valor de R$100.000,00 em Emendas Parlamentares para castração de animais 
domésticos; (vi) Fiscalização das OSC Cadastradas no Nota Paraná, 
decorrente de uma solicitação das próprias OSC de defesa e proteção animal; 
(vii) Tramitação da abertura de um canal específico para recebimento de 
denúncias para maus-tratos através do Disque Denúncia 181; e (viii) 
Apresentação do Projeto que está sendo construído em parceria com o DEPEN 
para utilização da mão-de-obra das detentas nos cuidados com higiene, beleza 
e adestramento básico de cães e gatos em situação de rua, integrando estudo 
e trabalho à progressão penal. Foi também solicitado aos Conselheiros que 
avaliem e proponham à Secretaria Executiva quais seriam as Câmaras 
Temáticas que se entende sejam necessárias dentro do escopo de atuação do 
CEDA, para na próxima reunião avaliarmos a sua ciração. Sem mais 
considerações, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos, 
sendo a memória redigida por mim, Fernanda Góss Braga. 


