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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ANIMAIS SELVAGENS –
CRMV-PR GESTÃO 2021-2023

3

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2021, se reuniram por meio de

4

videoconferência através do serviço de comunicação por reunião virtual pela

5

plataforma Zoom, os membros da CEAS PR, os médicos veterinários Valéria

6

Natascha Teixeira, Eunice Lislaine Chrestenzen de Souza, Paulo Rogerio

7

Mangini, Letícia Koproski, Rodrigo Antonio Martins de Souza, Stacy Wu e a

8

zootecnista Verônica Oliveira Vianna para discutir assuntos relativos à temática

9

de animais selvagens. PAUTA: 1. Boas-vindas e Comunicados Gerais. Os

10

participantes da reunião foram saudados e foram feitos os comunicados

11

recebidos nas reuniões com os presidentes de comissões e com a Assessoria

12

de Comunicação. 2. Planejamento anual da CEAS para a Gestão 2020-2023

13

EVENTOS: A presidente da CEAS informou a todos os presentes as novas

14

diretrizes das comissões com a presença do médico veterinário Paulo Guerra

15

como Coordenador de Comissões e as recomendações de planejamento para

16

a gestão. A comissão seguiu as recomendações dadas e decidiu por

17

unanimidade por realizar dois eventos na modalidade remota nos temas Tráfico

18

de Animais Silvestres e Desastres, por serem temas emergentes e também

19

para apoiar e trabalhar em conjunto com a nova comissão Estadual de Gestão

20

de Risco e Desastres. A médica veterinária Letícia Koproski, integrante desta

21

comissão informou algumas atividades referentes à Rede de Atendimento a

22

Animais Selvagens em Desastres e a produção de documentos relacionados

23

com o tema. 3. Planejamento anual da CEAS para a Gestão 2020-2023

24

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO: foram discutidas as possíveis formas de

25

comunicação recomendadas pelo CRMV e a comissão optou por fazer um

26

artigo sobre a Plataforma Nacional de Fauna para a gestão de espécies

27

silvestres para o primeiro semestre de 2021 e um artigo ou boletim sobre o

28

papel dos Centros de Apoio à Fauna Silvestre para o segundo semestre de

29

2021. Outra ação de comunicação seria duas entrevistas: uma sobre a COVID

30

-19 em animais selvagens para o mês de agosto e a outra sobre atuação

31

responsável do médico veterinário e zootecnista na reabilitação de fauna para

32

outubro. 4. Planejamento anual da CEAS para a Gestão 2020-2023 DATAS

33

DAS REUNIÕES: Foram sugeridas as seguintes datas para reuniões virtuais:

34

10/03/2021, 19/05/21, 21/07/21 e 22/09/21. 5. Outros assuntos: as demandas

35

da comissão anterior sobre a valoração dos animais se encerrou pelo órgão

36

ambiental do Estado (IAT) sem desdobramentos para a CEAS ou CRMV. A

37

reunião sobre fauna exótica invasora que seria agendada para um grupo de

38

trabalho incluindo o CRMV também não se concretizou e a discussão sobre a

39

Minuta de decreto sobre Passeriformes tomou outra magnitude e seria

40

construído um documento mais amplo envolvendo todas as espécies de

41

interesse.

42

comissão irá questionar o gabinete do CRMV se houve algum desdobramento

43

referente ao parecer emitido em setembro de 2020 e encaminhado a este

44

Conselho Regional. Sem mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a I

45

Reunião Ordinária da CEAS/CRMV PR, e a Senhora Presidente lavrou a

46

presente ata, que após lida e discutida foi aprovada.

6. Decisão da 338a Sessão Plenária Ordinária do CFMV: a

