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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE 
DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS - CEG/FEID - BIÊNIO 2021/2023 

                                                 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 12 de MAIO DE 2022 

 

No décimo segundo dia do mês de Maio de 2022, às 11:00 horas, por meio de formato 

híbrido, sendo presencialmente na sala de reuniões do 6º andar Ala B do Palácio das 

Araucárias e online através do link: https://meet.google.com/mdg-zaum-kyr foi realizada a 

Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses 

Difusos do Biênio 2021 - 2023, fizeram-se presentes  Governamentais: Maria Eduarda 

Janotto (SEJUF); Mariana Cristina Bartnack Roderjan (Procuradoria Geral do Estado); 

Matheus Cavalcante Munhoz (Defensoria Pública do Estado); Olímpio de Sá Sotto Maior 

Neto (Ministério Público do Estado do Paraná); Clésio de Martins Prado (SEED); Sílvio 

Renato Fernandes Jardim (SEJUF). Sociedade Civil: Marcel Jeronymo Lima Oliveira;   

Convidados (as) /Colaboradores (as): Ana Felícia Bodstein (SEJUF/DEDIF); Abertura: 

Ana Felícia, em sua qualidade de secretária-executiva deste conselho, inicialmente 

agradeceu a presença de todos e todas e registrou que estavam presentes todos (as) 

representantes exceto a SEFA, Guardiões da Natureza e APAE - a última solicitou o 

desligamento e será substituída pela Instituição Filarmônica Antoninense. O ponto de 

pauta previsto nesta reunião foi o da Alteração da Lei e do Decreto que regulamenta o 

Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos e, entendendo que 

já houveram debates suficientes para suas discussões e elaborações - todos já tiveram 

acesso às minutas -, o ponto foi colocado diretamente para votação se todos (as) - caso 

aprovem a minuta encaminhada por e-mail. Não houve ressalvas, deste modo, as 

alterações na Lei e no Decreto foram postas em votação. Não houve votos contrários à sua 

aprovação, e finalmente, as alterações foram aprovadas por unanimidade pelo colegiado 

deste pleno. Em conclusão, Ana Felícia informou que será realizada alteração em relação 

à presidência deste conselho para que seja incluído o Dr. Silvio Fernandes Jardim como 

Presidente - tendo em vista que o mandato é da SEJUF. Sem maiores discussões, Ana 

Felícia agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a Reunião Ordinária do 

Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. A presente ata foi 
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lavrada por Davi da Rosa.  


