
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação
Título: Reunião Ordinária N. 18
Local: SEBRAE - SGAS 604/605 - Módulos 30 e 31 - Asa Sul - Brasília/DF
Data da reunião: 09/02/2017 Hora de início: 10:00 Hora de encerramento: 16:00
Pauta da Reunião

10h00 às 10h15 - Abertura 18ª Reunião Ordinária e Aprovação da Ata da reunião anterior
 
10h15 às 10h35 - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara: 
            - Calendário de Reuniões 2017 – Ratificar
            - Quadro de frequências 2016
           - Informes ASPAR/MAPA
            - Ofícios encaminhados e respectivos andamentos:
a) OAB (RJ); b) Resolução 1069 (CFMV); c) Animais Errantes; d) Guia Transporte Animal
(GTA)
 
Exportação/Importação – Lilian Martini – 10h35 às 10h40
 
Indústria:
            - Resíduos e Co Produtos - Lilian Martini - 10h40 às 11h00
            - Controlados – Daniela Name – 11h00 às 11h15
 
Capacitação Profissional – Kellen Oliveira – 11h15 às 11h30
             - BEA – Apresentação final do Manual de Boas Práticas de Criação e Bem-Estar
Animal 
Pet Serv:
             - Comercio – Fernando Toniol / Valeria Correa – 11h30 às 11h45
             - Grupo Clínicas Veterinárias – Proposta de solicitação ao CFMV sobre Tratamento de
animais com Leishmaniose - Wanderson – 11h45 às 12h00
           
Criadouros/Criatórios:
            - Aves – José Selmi – 12h00 às 12h15
            - Cães – Roberto Bezerra – 12h15 às 12h30
 
12h30 às 13h30 – Almoço
 
Criadouros/Criatórios (continuidade):
- Gatos – Sylvia Roriz – 13h30 às 13h45
            - Peixes Ornamentais – Ricardo Dias dos Santos – 13h45 às 14h00
            - Pequenos Mamíferos e Répteis – Luis Paulo Amaral ou Ricardo Dias – 14h00 às
14h15
              - Certificado de Trânsito Animal – Luis Paulo Amaral – 14h15 às 14h30
 
GT Projeto de Lei Pet – Aprovação - Maria Elisa (Honda Estevão) / José Edson - 14h30 às
15h45
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PR - presente / CO - convidado

 

15h45 às 15h55 - Assuntos Gerais:
- Proposta de Pauta próxima reunião
15h55 às 16:00 - Encerramento

 

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 JOSÉ EDSON GALVÃO DE FRANÇA ABINPET PR
2 KELI CRISTINA FREITAS CIMITON ABINPET PR
3 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO PR
4 DANIELA FIRMINO SANTANA AMARAL ACST/MAPA PR
5 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO ACST/MAPA PR
6 RICARDO DIAS DOS SANTOS ABLA PR
7 VINICIUS MARQUES OLIVEIRA ABRA PR
8 LUIZ PAULO MEIRA LOPES DE AMARAL ABRASE PR
9 DANIELA SALIM NAME ABRASE PR
10 LARISSA QUEIROZ MEDEIROS DE OLIVEIRA ABZ PR
11 WILIAN PIRES DE OLIVEIRA ACASCO PR
12 LUIZ AUGUSTO DE MENEZES BELOTA ANAPASS PR
13 WANDERSON ALVES FERREIRA ANCLIVEPA PR
14 MARCOS MONTEIRO SOARES ApexBRASIL PR
15 JOAQUIM MAIA NETO CFBIO PR
16 SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO COBRAP PR
17 WALDIR PEREIRA FOGO PR
18 NEWMAN MARIA DA COSTA SEBRAE PR
19 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE SINDIRAÇÕES PR
20 RODRIGO MARQUES LORENZONI CRMVRS PR
21 CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA PETRUCCI CRMVRS PR
22 JANAINA GONCALVES GARCONE DFIP PR
23 GUIDO NARDI NETO FOB PR
24 PEDRO ARAUJO HUMMEL VIEIRA ABINPET CO
25 THAIS UCHOA SCHILLING BMJ CO
26 THAIS D'AVILA CRMVRS CO
27 MARIA ELISA CURCIO HONDA ADV CO
28 THIAGO SANTOS FRAGA RODRIGUES HONDA ADV CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Abertura da 18ª Reunião Ordinária e aprovação da ata da reunião anterior: o Presidente da Câmara

Setorial, Sr. José Edson de França, abriu os trabalhos da Décima Oitava Reunião Ordinária da Câmara

Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação às 10h15, na Sede do SEBRAE, agradecendo a

representante  do  SEBRAE,  Sra.  Newman Costa,  pela  acolhida  e  estrutura  oferecida.  Em seguida
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atualizou alguns dados de inteligência de mercado do setor Pet. Na sequencia o Secretário da Câmara, sr.

Francisco Facundo submeteu à aprovação do Plenário, a ata da 17º reunião, sendo aprovada por todos.

Em seguida informou sobre a redução quantitativa da Equipe de trabalho da Assessoria das Câmaras,

cortes  de  funções  gratificadas  de  servidores  e  aumento  dos  trabalhos  dos  remanescentes,  em

consequência da absorção das tarefas dos que deixaram a Equipe, sem perspectivas de recomposição da

força  de  trabalho.  Em face  disto,  foram tomadas  algumas  decisões  administrativas,  tais  como:  a

readequação  do  calendário  de  reuniões,  restringindo  a  3  (três)  por  câmara  em 2017;  extinção  da

obrigatoriedade da redação descritivas das atas de reuniões, que passarão a ser substituídas por uma

memória  da  reunião,  resumo das  deliberações  e  encaminhamentos  feitos  pelo  Plenário.  Concluiu

salientando que a comunicação sobre os novos procedimentos internos de funcionamento das Câmaras

Setoriais e Temáticas foi enviada, previamente e solicitou a cada coordenador de GT que elabore sua

memória com as atualizações, deliberações, encaminhamentos de seu grupo e encaminhe para a Câmara.

 

Avisos  e  informações  da  Presidência  e  Secretaria  da  Câmara:  reapresentado  e  confirmado  o

calendário de reuniões para 2017, conforme a seguir: 19ª RO, dia 05 de maio, em Olinda – PE, durante

o congresso da ANCLIVEPA; 20ª RO, dia 31 de agosto, em Brasília e 21ª RO, dia 29 de novembro, em

Brasília. O Secretário apresentou, também, quadro de frequência dos membros do colegiado relativo ao

exercício de 2016, com media de 76% de frequência e não havendo nenhuma entidade sujeita à exclusão,

por excesso de faltas. Nova entidade para compor a câmara: ato continuo, o Presidente comunicou o

recebimento do ofício da Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva - ANEPE, solicitando

participação nesta  Câmara e  submeteu a  todos os  presentes,  sendo aprovada por  unanimidade,  na

condição de Convidado Especial.

Encaminhamento: comunicar ao solicitante e pedir indicação dos representantes para serem cadastrados

no sistema de gerenciamento das câmaras. Responsável: Secretaria da Câmara.

O Secretário apresentou, ainda, a situação dos ofícios a seguir, sem alteração em relação ao informado na

reunião anterior: a) OAB/RJ; b) Resolução 1069 (CFMV); c) Animais Errantes; d) Guia Transporte

Animal (GTA).

 

- Exportação/Importação: Lilian atualizou o trabalho junto com a Superintendência de SP, última

reunião realizada em Set/16 e que estão tentando agendar uma nova reunião. Aguardando os fiscais

elaborarem check list com todos os documentos em que temos certificados sanitários acordados para

exportar pet food. José Edson relembrou e atualizou os dados do convênio de exportação com suas

respectivas ações, parceria entre Abinpet X Apex-Brasil, incentivando a todos que nos procurem para

participar deste projeto.

Decisão: foram criados 2 subgrupos neste GT, para tratar das questões relacionadas à exportação e

importação de animais vivos:

- Exportação/Importação Silvestres (sub-coordenador Luiz Paulo Amaral / ABRASE

- Exportação/Importação Peixes Ornamentais (sub-coordenador Ricardo Dias / ABLA). Luiz Paulo

propôs  fazer  uma  exposição  para  representantes  do  MAPA sobre  as  dificuldades  relacionadas  à

exportação de aninais vivos. A proposta foi considerada pertinente e deverá ser trabalhada no âmbito dos

subgrupos recém-criados.

 

- Indústria: Resíduos e Co-Produtos: Lilian relembrou a proposta de IN aprovada na última reunião

desta Câmara, trabalho conjunto com SEFIP SP, participação do Sindirações e ABIA. Este pleito já deu

entrada no final do ano passado junto ao DFIP, a atualização é de que a Dra. Fernanda, responsável pelo

CPA, ainda não teve oportunidade de avaliar o documento, no entanto mencionou que irão avaliar em
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breve e que este assunto faz parte do Agro+, portanto será priorizado. Aguardando atualização.

 

- Indústria: Controlados: Daniela Name atualizou sobre os trabalhos visando a revisão da IN 25/2012,

informando a decisão do GT de enviar ofício solicitando a retirada do artigo 29. Solicitou aprovação da

plenária para envio do ofício, tendo obtido aceitação.

Encaminhamento: encaminhar ofício ao DFIP/MAPA, solicitando a Revisão da IN 25/2012, propondo a

retirada  do  artigo  29.  Responsável  pela  elaboração:  Daniela  Name.  Responsável  pelo

encaminhamento: Secretaria e Presidência do colegiado.

Portaria 344 ANVISA, Daniela informou, também, sobre o andamento dos trabalhos do GT, falou que

que foi enviado oficio da Câmara Setorial à ANVISA e que está agendada, no Ministério, uma reunião do

GT com o MAPA e ANVISA no dia 16.02 sobre o tema.

 

- Capacitação Profissional e BEA - Avanço dos trabalhos do GT: sem atualizações, Kellen Oliveira,

coordenadora do GT, não estava presente.

 

- Pet Serv: Comércio: sem atualizações, Fernando Toniol, coordenador do GT, não estava presente.

 

- Pet Serv: Grupo Clínicas Veterinárias: Wanderson Alves propôs e foi aprovado o encaminhamento

de ofício ao CFMV solicitando uma posição oficial daquele órgão, se tratar animais com Leishmaniose,

ainda é considerada ação antiética, sujeitando os médicos veterinários a responder processo ético, bem

como solicitando orientação e esclarecimentos a toda a classe veterinária sobre o assunto em tela.

Encaminhamento: encaminhar o oficio em comento ao CFMV. Responsável: Secretaria e Presidência

da Câmara Setorial

 

- Criadouros/Criatórios:

- Aves: Luiz Paulo Amaral atualizou sobre as ações do GT. O representante da COBRAP, Sr. Sebastião

Roberto, atualizou sobre a lista dos domésticos, informando que nos próximos 30 dias o GT já deve ter

uma prévia desta lista.

 

- Cães: sem atualizações, Roberto Bezerra, coordenador do GT, não estava presente.

 

- Gatos: sem atualizações, Sylvia Roriz, coordenadora do GT, não estava presente.

 

- Peixes Ornamentais: não houve atualizações.

 

- Pequenos Mamíferos e Répteis - Ricardo Dias informou sobre a reunião do grupo realizada no dia

anterior, na sede do Sebrae quando foram discutidas as regras sobre o tema. Luiz Paulo destacou os

encaminhamentos desta reunião, informando que será realizada reunião no MMA, com a proposição da

lista  Pet  que está  no CONAMA e propôs fazer  contato com a ABEMA (Associação Brasileira  de

Entidades Estaduais de Meio Ambiente), via CSPet, sobre LC 140 (será elaborado ofício), além de

manter o diálogo com o IBAMA dentro do MMA.

Decisão:  este  grupo  foi  redefinido  e  passará  a  ser  chamado de  Pequenos  Mamíferos,  Répteis  e

Anfíbios,  sendo composto inicialmente  por  Luiz  Paulo,  como coordenador  e  Ricardo Dias,  como

suplente.

Encaminhamento: encaminhar ofício ao Presidente da ABEMA, sobre a LC 140, propondo modelo de

norma de gestão e licenciamento para empreendimentos de fauna silvestre e discussões sobre políticas
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estaduais a serem implementadas em conformidade com a LC 140/11. Responsável pela elaboração:

Luiz Paulo.  A proposta deverá ser  circulada entre os membros da câmara e  não havendo objeção,

encaminhada a ABEMA. Responsável pelo encaminhamento: Secretaria e Presidência da câmara.

 

- Certificado de Transito Animal  – este grupo foi suprimido e será substituído pelo subgrupo de

exportação e importação de animais vivos, vinculado ao GT de Exportação e Importação, coordenado

pela Lilian.

- GT Projeto de Lei PET: o Presidente da Câmara Setorial relembrou o histórico sobre este tema e o

status atual, passando a palavra aos técnicos responsáveis pela elaboração da proposta para apresentar a

última versão da mesma, a qual foi amplamente discutida, objetivando seu aprimoramento, e ao final, foi

aprovada com as adequações sugeridas, tendo também sido aprovada a inclusão no texto sugerido pelo

Luiz Paulo, art. 1º, referente aos objetivos da principiologia do decreto 4339 de 2002, suprimindo “solos

e águas”.

Decisão 1: os técnicos responsáveis pela elaboração da proposta terão até o dia 13.02 para organizar as

adequações sugeridas e encaminhar a nova versão a Secretaria da Câmara, para circular entre seus

membros.

Decisão 2: a Secretaria da Câmara circulará a última versão da proposta entre os membros do colegiado,

dando 1 semana de prazo para envio de novas sugestões, visando seu aperfeiçoamento.

 

Assuntos Gerais:

 

Encerramento: vencida a pauta, o Presidente da Câmara indagou se alguém mais gostaria de fazer uso

da palavra.  Como ninguém se manifestou,  ele  agradeceu a  presença dos membros e  convidados e

encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, Eu, Keli Cimiton, lavrei esta memória de reunião,

revisada pelo Secretário da Câmara. As apresentações feitas nesse encontro, em versão completa, no

formato para Power point, encontram-se no site da Câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-

setoriais-e-tematicas.

 

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição
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