
   

                 
 

 
 
 

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

 
Data: 28 de setembro de 2006 
Local: Conselho Regional de Medicina Veterinária 
Horário: 18:30 horas 
Número de Participantes:  
Paulo Luciano Silva, Biólogo, Emater; 
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; 
Rafael Dudeque Zenni, engenheiro florestal, 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; 
Drª Fernanda Zeni, médica veterinária, Assistente Técnica CRMV-PR; 
Dr. Paulo Rogério Mangini, médico veterinário, Clínica Vida Livre e Grupo Fowler; 
Drª Cristine Messias, médica veterinária, Clínica Vida Livre e Grupo Fowler; 
Ilma Elizabete (Betti) Rodenbusch, representando Mauro Britto, IAP. 
 
 
Resumo: 
A reunião teve início oficialmente às 18:30, sendo conduzida por Danielle Kioshima 
Romais. Todos os participantes foram apresentados tendo em vista que duas pessoas 
que estavam vindo pela primeira vez na reunião da Iniciativa Pets.  
O tema discutido nessa reunião foi o relatório de atividades. Ver planilha em anexo para 
relato do que foi desenvolvido. 
Betti, que representava o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) na reunião, colocou-se a 
disposição para apresentar a Iniciativa aos coordenadores no Instituto, vendo a 
possibilidade de se firmar um tipo de parceria com o IAP. Ela propôs que a inserção da 
temática pets invasores fosse sugerida para inserção na Portaria do IAP sobre espécies 
exóticas invasoras ainda em desenvolvimento. Paulo Mangini colocou sua preocupação 
com a inclusão do tema em uma portaria devido à função de regulamentação da mesma.  
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O Dr. Paulo Rogério Mangini da Clínica Vida Livre solicitou mais tempo para revisão do 
Código de Conduta Voluntário, propondo que os itens em cada CCV fosse mais suscinto e 
de linguagem mais fácil. Ele se dispôs a fazer essas alterações e enviá-las por email. 
A Drª Fernanda Zeni do CRMV-PR informou-nos que o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária não está em muito bons termos com o CRMV-PR e sugeriu que seria mais 
prudente contactar alguns CRMVs regionais que mantêm parceria com o CRMV-PR ou 
tentar o contato com o Conselho Federal via Ibama em Brasília.  
Algumas novas atividades foram sugeridas para melhorar a estratégia de divulgação e 
para conseguir mais adeptos para a iniciativa. (Ver plano de trabalho) 
Paulo Luciano da Emater trouxe para a reunião um material contendo as definições sobre 
categorias de eventos e solenidades. Assim pudemos decidir que o evento a ser realizado 
em Março de 2007 encontra-se enquadrado como Seminário. 
Ao final da reunião, Danielle apresentou o banner da iniciativa para revisão do grupo. O 
grupo colocou que o design estava de acordo com os demais materiais já produzidos e 
que a consistência é favorável. Jeff Romais sugeriu colocar um mamífero para que não 
fique a impressão que apenas os animais de aquário são invasores e causam problemas. 
Algumas pessoas sugeriram colocar o sagüi, pois este é largamente comercializado tanto 
em estabelecimento credenciados pelo Ibama quanto através do tráfico de animais 
silvestres.  
 
Observamos que o ritmo de distribuição do material educativo é intenso, o que é muito 
positivo. Possivelmente será necessário imprimir um número maior de folders para 
distribuição nas casas agropecuárias, sendo este um tema a discutir na próxima reunião 
no sentido de verificar a possibilidade dos participantes em compartirem os referidos 
custos. 
 
Agradecemos a presença e o interesse de todos e aguardamos informação das demais 
atividades para atualização do plano de trabalho. A próxima reunião ficou agendada para 
o dia 10 de outubro na Universidade Tuiuti do Paraná. 
 
Igualmente pedimos a gentileza de confirmarem sua presença nas reuniões do 
grupo, para facilitar o planejamento e otimizar o repasse de informações a 
todos. 
 
Atenciosamente, 
Danielle Kioshima Romais 
Programa de Espécies Exóticas Invasoras 
The Nature Conservancy – TNC 
41-2111-8768 
invasoraspets@tnc.org 
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