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

 

 

A décima primeira reunião ordinária do Conselho Estadual de Direitos Animais 
– CEDA foi realizada no dia treze de dezembro de dois mil e dezenove, às 
nove e trinta horas, no auditório da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo – SEDEST. Estiveram presentes: Ariane Hruschka 
Klank(SEDEST/DIPAM), Angela Egrecil Antunes Panizzi(IAP), Elzira Jorge 
Pierre (SEAB/ADAPAR), Janaina Hammerschmidt (CRMV-PR), Thalita C. 
Figueiredo de Souza e Lucimar de Paula Tochetto (OAB-PR), Aurora 
Guadagnin (Assoc. Protetora dos Animais de Campo Largo), Aurelio D. 
Falkowski de Aguiar (Assoc. Projeto Ajudei),Ana Paula Fiori Sikora e Maria 
Elizabeth Hold Montagutti (Assoc. dos Amigos do Melhor Amigo do Homem 
para o Bem Estar Animal de Telêmaco Borba), além de Fernanda Góss Braga 
(SEDEST/DIPAM/Secretária Executiva do CEDA) e a ouvinte Maria 
GorettiBorcata de Andrade (MAPA/SFA-PR). Justificaram ausência Eduardo 
Carrano (CRBio-07), Lourenço Malucelli (SANAHU), Rosamaria Borges Vieira 
Feracin (Assoc. de Proteção e Bem-estar Animal Angelo Picone – Cornélio 
Procópio), Tereza Camargo (Assoc. de Amparo aos Animais de Cruzeiro do 
Oeste Arca de Noé), e Joseane Trevisan (Associação SOS Vira Lata – 
Guaratuba).As Secretarias de Estado da Saúde, da Segurança Pública, do 
Desenvolvimento Urbano, bem como a Associação Beneficente Salva Bicho, 
não indicaram representantes, apesar dos Ofício Circular nº 022/2019- 
SEDEST-GS e Ofício Circular nº 020/2019- SEDEST-GS, enviados no dia 1º. 
de novembro de 2019. Considerando a nova composição do CEDA foi feita 
uma apresentação do histórico do Conselho pela secretária executiva, bem 
como a minuta da Política Estadual de Direitos Animais, e sua tramitação. Foi 
também apresentado o “caminho” para consulta às Resoluções do CEDA, 
conforme Portal da Transparência, por meio do site da Casa Civil – aba 
legislação. Foi definido o calendário de reuniões para 2020, a saber: 12ª 
reunião ordinária do Ceda – 13 de março às 14h; 13ª reunião ordinária do Ceda 
– 19 de junho às 14h;14ª reunião ordinária do Ceda – 11 de setembro às 14h; e 
15ª reunião ordinária do Ceda – 11 de dezembro às 14h. Foi apresentado, 
também, aos novos Conselheiros o funcionamento do cadastro de Entidades 
de Proteção Animal junto ao Programa Nota Paraná, bem como da 
necessidade de fiscalização da atuação dessas instituições. Foi apresentada a 
proposta de Regimento Interno, discutida em reuniões anteriores, mas que 
segundo parecer jurídico desta Secretaria de Estado, somente poderia ser 
deliberado após nova composição do CEDA. Sendo assim, ficou acordado que 
os arquivos serão disponibilizados em plataforma digital (google drive) para 
acolher contribuições dos Conselheiros, de forma a aprovar o mesmo na 
primeira reunião ordinária do CEDA/2020, a fim de que seja adequadamente 
publicado, para possuir validade legal. Em seguida foi apresentada a 



possibilidade de criação de Câmaras Temáticas dentro do CEDA, a fim de 
abordar assuntos relacionados à temática do Conselho. Foi acordado também, 
entre os presentes, que na próxima reunião do CEDA serão apresentadas as 
propostas de CTs para que sejam oficialmente criadas, e que até final de 
fevereiro, os Conselheiros poderão apresentar suas sugestões. Sem mais a 
tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte e cinco minutos,sendo a 
memória redigida por mim, Fernanda Góss Braga. 

 

 


