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ATA DA REUNIÃO SOBRE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
INVASORES COMO AMEAÇA À BIODIVERSIDADE 

 
Data: 25 de janeiro de 2007 
Local: Ibama/PR – Rua Gen. Carneiro, 481 - Centro 
Horário: 8:30 horas 
Número de Participantes:  
Danielle Kioshima Romais, acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade 
Tuiuti do Paraná e estagiária do Programa de Espécies Exóticas Invasoras para a América 
do Sul – TNC; 
Jeff Romais, bacharel em Belas Artes com especificação em Artes Visuais, Diretor de 
Produções Audiovisuais, Cinemática Produções; 
Professor Rogério Ribas Lange, Grupo Fowler. 
Jorge Michel Mouchbahani, proprietário de petshop, Petshop Bicho Locko; 
Deni L. Schwartz Filho, biólogo e criador de animais silvestres, COMFAUNA; 
Professora Elza Maria Galvão Ciffoni, médica veterinária e professora, Universidade Tuiuti 
do Paraná. 
Eunice Lislaine Chrestenzen de Souza, departamento de fauna, Ibama – PR.  
 
 
Resumo: 
A reunião teve início às 8:30, sendo conduzida por Danielle Kioshima Romais.  
Esta reunião foi voltada principalmente à organização do evento em março de 2007. 
Danielle relatou que, devido ao período de férias em janeiro, contaríamos com um atraso 
de 4 semanas para a organização do evento se dependêssemos da impressão dos 
convites e envio dos mesmos pelo correio. O principal motivo do possível atraso seria a 
falta de verba para a impressão dos convites a fim de que os mesmos pudessem ser 
enviados até o dia 1º de fevereiro. Os demais participantes da reunião sugeriram que o 
convite fosse enviado via eletrônica a fim de agilizar o processo. Cada participante se 
dispôs a enviar os convites juntamente com a programação e o formulário de inscrição a 
todos os contatos relevantes ao evento.  
A Professora Elza Ciffoni relatou que fez contato com o presidente do Sindicato de 
Médicos Veterinários do Paraná, Dr. Cezar Amin Pasqualin, e que o mesmo mostrou 
interesse na Iniciativa, perguntando de que forma poderia contribuir para a mesma. 
Assim sendo, a professora Elza se dispôs a verificar com o Dr. Pasqualin sobre a 
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possibilidade do Sindicato contribuir com a verba necessária para a impressão dos 
convites ou a impressão de outros materiais necessários como banners do evento.  
 
Jeff Romais ficou responsável por finalizar a arte dos convites, programação e formulário 
de inscrição e enviar a todos os participantes até segunda-feira (29.01.2007) para que 
esses possam ser encaminhados.  
 
O nome escolhido para o evento foi I Encontro sobre Animais de Estimação 
Potencialmente Invasores. Lembramos a todos que o evento será no domingo, dia 25 
de março de 2007, no auditório da Universidade Tuiuti do Paraná, campus Barigüi.  
 
Programação: 

8:45  Cerimônia de Abertura 
 

9:00 Palestra sobre Espécies Exóticas Invasoras 
 

10:00  Mesa Redonda 
Tema Instituição Palestrante 
 Ibama Eunice L. C. de Souza 
 IAP Mauro Britto 
Educação Ambiental SPVS Clóvis 
Tráfico de Animais CETAS Ricardo Vilani 
Responsabilidade Técnica  CRMV – PR  
 Criador Deni Schwartz Filho 

 

11:30 – 11:45 Definição de Grupos de Trabalho 
 

11:45 Almoço 
13:30 Divisão em Grupos de Trabalho e Mini Curso 
 

15:15 Intervalo 
15:30 Relatoria dos Grupos de Trabalho (15 min por grupo) 
16:30  Discussão Final 
 

17:00 Encerramento e Assinatura do Protocolo de Intenções 
 
Um convite formal será enviado para os palestrantes que irão compor a mesa redonda. O 
professor Rogério R. Lange convidará informalmente o Clóvis da SPVS e o Ricardo Vilani 
do CETAS. Após o contato dele, será enviado um convite formal via email aos dois. 
Danielle Romais entrou em contato com o CRMV-PR para perguntar sobre o 
representante que irá falar sobre responsabilidade técnica na mesa redonda. Estamos 
aguardando resposta. Jorge do petshop Bicho Locko entrará em contato com outros 
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petshops para convidá-los a participar do evento. Ele também indicou que conhece dois 
médicos veterinários que mostraram interesse em participar da iniciativa.  

 
 
Divisão dos Grupos: 

a. Zoológicos / Aquários: não houve sugestão de facilitador 
b. Criadores / Aqüicultura: Deni Schwartz 
c. Serviços Veterinários: Clínica Vida Livre e Drª Ana Cubas 
d. Comerciantes: Jorge Mouchbahani 
e. Instituições de Ensino e Pesquisa: Elza Ciffoni e Rogério Lange 
f. Profissionais de Instituições Governamentais – Eunice e/ou Mauro 
g. ONGs: TNC e Instituto Hórus 
 

O professor Rogério R. Lange sugeriu que, na divisão dos grupos, houvesse um tempo de 
discussão sobre a porção do CCV referente a cada grupo. Após este tempo, cada grupo 
terá a chance de relatar as decisões do grupo em plenária. Após a apresentação, haverá 
um breve tempo para discussão em plenária sobre os pontos ressaltados por cada grupo. 
O evento encerrará com a conclusão da discussão, consolidação de um documento final 
que será aceito como Código de Conduta Voluntário de Posse Responsável de Animais de 
Estimação Potencialmente Invasores, e assinatura do Protocolo de Intenções, indicando o 
a adesão aos termos do código. 
 
Devido ao formato da discussão em grupos, que precisará limitar o número de 
participantes nos mesmos, tornou-se necessário que um mini-curso fosse oferecido 
paralelamente aos participantes do evento que não estivessem incluídos em nenhum dos 
grupos.  O Programa de Espécies Exóticas Invasoras para a América do Sul da TNC está 
encarregado de providenciar palestrantes para o mini-curso. Este deve ter no máximo 2 
horas e meia de duração.   
 
Precisamos confirmar se o CRMV-PR ou o IAP podem realmente disponibilizar pastas para 
o material impresso que será distribuído no evento, bem como blocos de anotação e 
canetas para incluir nas pastas.  
 
A próxima reunião ficou agendada para o dia 14 de fevereiro de 2007 às 18:30 no 
auditório do Hospital Veterinário da UFPR à Rua dos Funcionários, 1540 – Juvevê. Favor 
confirmar presença.  
 
Atenciosamente, 
Danielle Kioshima Romais 
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Programa de Espécies Exóticas Invasoras 
The Nature Conservancy – TNC 
41-2111-8768 
invasoraspets@tnc.org 

mailto:invasoraspets@tnc.org

