
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação
Título: Reunião Ordinária N. 19

Local:
Centro de Convenções de Olinda - PE, Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n -
Salgadinho

Data da
reunião:

05/05/2017 Hora de início: 10:00
Hora de
encerramento:

16:00

Pauta da Reunião

10h00 às 10h30 - Abertura 19ª Reunião Ordinária
               - Aprovação da Ata da reunião anterior
               - Projeto de Lei - Marco Regulatório do Setor
               - Palavra Presidente Anclivepa
 
10h30 às 10h35 - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara: 
                - Calendário de Reuniões 2017 – Confirmar
               - Informes ASPAR/MAPA
               
Exportação/Importação – Keli Cristina – 10h35 às 10h45
             - Exportação/Importação Silvestres (sub-coordenador Luiz Paulo Amaral / ABRASE) – 10h45
às 10h55
            - Exportação/Importação Peixes Ornamentais (sub-coordenador Ricardo / ABLA) – 10h55 às
11h05
 
Indústria:
                - Resíduos e Co Produtos – Keli Cristina / José Edson - 11h05 às 11h15
             - Manual Pet Food Brasil – José Edson - 11h15 às 11h30
                - Controlados – Daniela Name – 11h30 às 11h45
 
Capacitação Profissional – Kellen Oliveira – 11h45 às 12h00
                 - BEA – Apresentação final do Manual de Boas Práticas na Criação de Animais de
Estimação 
 
Pet Serv:
                 - Comercio – Fernando Toniol / Valeria Correa – 12h00 às 12h15
                 - Grupo Clínicas Veterinárias – Atualizações assuntos CFMV e Outros - Wanderson – 12h15
às 12h30
               
12h30 às 13h30 – Almoço
 
Criadouros/Criatórios:
                - Aves – José Selmi – 13h30 às 13h45
                - Cães – Roberto Bezerra – 13h45 às 14h00
               - Gatos – Sylvia Roriz – 14h00 às 14h15
                - Peixes Ornamentais – Ricardo Dias dos Santos – 14h15 às 14h30
                - Pequenos Mamíferos, Répteis e Anfíbios – Luiz Paulo Amaral ou Ricardo Dias – 14h30 às
14h45
               - PL Comercialização de Animais Silvestres e Exóticos – Luiz Paulo Amaral – 14h45 às 15h15
             
15h15 às 15h45 - Proposta de Posicionamento CSPet relativa ao PL nº 5410/2016 Rotulagem
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PR - presente / CO - convidado

 

Alimentação Animal
 
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 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO ACST/MAPA PR
5 RICARDO DIAS DOS SANTOS ABLA PR
6 MARCELL PORTO E CASTRO ABRA PR
7 WANDERSON ALVES FERREIRA ANCLIVEPA PR
8 ROBERTO CLAUDIO BEZERRA CBKC PR
9 SYLVIA RORIZ DE CARVALHO CFB PR
10 JOAQUIM MAIA NETO CFBIO PR
11 GABRIELA FIGUEIREDO MURA SINDAN PR
12 KELLEN DE SOUSA OLIVEIRA UFG PR
13 SEVERINO BENONE PAES BARBOSA ABZ CO
14 CLÁUDIA ESTEPHANY GUIMARAES Revista CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Abertura da 19ª Reunião Ordinária e aprovação da ata da reunião anterior: o Presidente da Câmara

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

Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação às 10h17min do dia cinco de maio de 2017,

agradecendo a participação dos presentes, destacando que esta câmara tem uma forte presença em suas

reuniões, sendo uma das mais ativas e comentando que alguns membros do colegiado informaram que

não estarão  presentes  a  este  encontro  e  outros  devem estar  chegando.  Na sequencia,  agradeceu a

ANCLIVEPA, representada pelo Sr. Wanderson Alves, pela acolhida, comentando que posteriormente

deverá ser discutida sobre a continuidade de realização das reuniões da CSPET nos próximos eventos,

tendo em vista o baixo número de participantes, em função dos custos de deslocamento e hospedagem.

 

Aprovação da Ata da reunião anterior: foi aprovada, por unanimidade, sem ressalvas e seguiu para

assinatura dos presentes àquele encontro. 

 

Projeto  de  Lei  -  Marco  Regulatório  do  Setor:  o  Presidente  se  referiu  à  proposta  de  PL  para

regulamentação  do  segmento  pet,  aprovada  nesta  câmara,  destacando que  esteve  várias  vezes  no

Congresso Nacional e na Frente Parlamentar Agropecuária - FPA, em articulações/negociações com os

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Página 2 de 6



parlamentares sobre o assunto. Também esteve na CNI e CNA, pedindo apoio daquelas confederações.

Informou, ainda, que a FPA nomeou o Deputado Alceu Moreira PMDB/RS como autor do Projeto e que

o mesmo deverá passar pela Comissão de Agricultura e de Constituição e Justiça. O Deputado destacou

que gostaria de fazer uma audiência pública com os deputados e senadores no final de maio ou início de

junho,  para tratar  o tema.  José Edson indagou aos presentes qual  o entendimento deles sobre esta

proposta do deputado, se este é o melhor caminho, e se podem apoiar na organização deste evento. O

representante do CFB, Sr. Joaquim Neto, comentou que o lado ruim disto, é que mais gente dará palpite,

mesmo sendo na Comissão de Agricultura, o lado bom é que, quando há audiência pública normalmente

o projeto caminha com mais celeridade. Quando não há audiência pública o projeto costuma ficar na

gaveta e demora muito mais. DECISÃO: ao final das discussões os presentes concluíram que esta é a

melhor alternativa e se colocaram à disposição para organização do evento. O Presidente adiantou que

imaginou abrir  o evento colocando os dados do setor,  utilizando o modelo apresentado no MDIC,

levando representantes da indústria, comércio, criadores e Joaquim do CFB para defesa do projeto, do

ponto  de  vista  do  legislativo.  Destacou  ainda  a  importância  da  presença  de  toda  a  CSPET,  que,

oportunamente, receberá convite.

 

Palavra  do  Presidente  da  ANCLIVEPA:  ato  continuo  o  Presidente  passou  a  palavra  para  o  Sr.

Wanderson Alves, representando o Presidente da entidade, que deu às boas vindas em nome de Marcelo

Teixeira, anfitrião do evento, pediu desculpas pela sala e estrutura oferecida, informou que o evento é da

ANCLIVEPA  Brasil,  que  delegou  para  a  regional  realizar  a  estrutura,  desculpando-se,  pois,  a

ANCLIVEPA Brasil  não conseguiu verificar  com antecedência  a  estrutura  oferecida.  Ressaltou a

importância da CSPET participar deste evento, para aproximação com o público do mesmo e destacou

que nos próximos eventos isso não irá ocorrer mais, no próximo ano o congresso será no Rio de Janeiro

de 06 a 08 de junho e que será organizado e realizado pela ANCLIVEPA Brasil. Em 2019 será em

Brasília. O evento do RJ será no centro de convenções de Botafogo, com uma excelente estrutura. 

 

Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara: dando sequência à pauta, o Secretário

da Câmara, Francisco Facundo, confirmou o calendário  das próximas reuniões, em 31.08 e depois

29.11.2017. Os informes da ASPAR serão disponibilizados no site da câmara. Facundo informou, ainda,

sobre o recebimento de 2 ofícios do CFMV em resposta às demandas da CSPet, os quais foram enviados

aos membros deste colegiado nas datas de seus recebimentos, quais sejam: dia 24/03, oficio nº 281,

contendo a resposta ao Ofício nº 010/2016 da Câmara Setorial, o qual solicitou posicionamento daquele

Conselho sobre a Utilização de Medicamentos Humanos, incluídos na Portaria 344 de 12 de maio de

1998; dia 02/05, oficio nº 563, contendo a resposta ao Ofício nº 008/2016 da Câmara Setorial, o qual

solicitou Alterações na Resolução CFMV nº 1069-2014.  

 

Exportação/importação – José Edson informou que sobre os produtos industrializados em 2016 teve

uma  queda  nas  exportações,  destacou  ainda  que  estão  negociando  para  derrubar  as  barreiras  de

exportação junto ao GAPFA. 

 

Exportação/Importação Silvestres  (sub-coordenador Luiz Paulo Amaral  /  ABRASE): não houve

informações, pois, o Luiz Paulo não esteve presente ao encontro.

 

Exportação/Importação Peixes Ornamentais (sub-coordenador Ricardo / ABLA): Ricardo Dias pediu

apoio da Câmara Setorial para que seja encaminhada solicitação, ao MAPA, requerendo a finalização da

Análise de Risco de Importação - ARI, iniciada em 2009 pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura,

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Página 3 de 6



visando a liberação do comércio de Ciprinídeos. Ricardo apresentou slides sobre questões relativas à

proibição  de  sua  importação,  esclarecendo  que  a  Instrução  Normativa  nº  18/2008  estabelece  o

regulamento para importação de animais aquáticos destinados a aquariofilia e que, em seu artigo 3º,

proíbe a importação de ciprinideos para comércio direto. Também falou sobre a Instrução Normativa

SDA nº 53, de 02/07/2003, que aprova o Regulamento Técnico do Programa Nacional de Sanidade de

Animais  Aquáticos  e  do  Memorando  Circular  nº104/2013  do  DSA/SDA/MAPA,  que  reforça  a

necessidade  de  observar  atentamente  as  exigências  do  certificado  zoosanitário  internacional.  A

solicitação foi submetida ao plenário, tendo sido acatada. O Presidente solicitou ao Ricardo que prepare o

ofício e o Facundo ajudará a marcar reunião com os interlocutores para tratar do assunto, bem como

providenciará  o  encaminhamento  do  ofício.  Encaminhamento:  enviar  documento  da  CSPET,  à

SDA/MAPA, solicitando a finalização da Análise de Risco de Importação - ARI, para liberação de

importação  e  comércio  de  Ciprinideos.  Responsáveis:  Ricardo,  pela  elaboração  do  documento  e

Secretaria e Presidência do colegiado, pelo encaminhamento do ofício. Neste item também se tratou

sobre a necessidade de estudos visando a liberação da criação das espécies QUAIS – favor completar

para exportação, tendo restado a Decisão de que o Ricardo Dias deverá se reunir com o Joaquim Neto e

Kellen Oliveira, para definir estratégia de estudos/pesquisas, em universidades federais, para liberação da

criação das espécies favor completar para exportação.

 

Na sequencia, o Presidente, atendendo solicitação do representante da CBKC, Roberto Bezerra, propôs e

foi aceita inversão de pauta, passando a palavra para solicitante, para tratar o item Cães, relacionado ao

assunto Criadouros/Criatórios.

Cães - Roberto trouxe o assunto de criação e registro de cães de raça pura, demandas e desafios do setor,

conforme apresentação completa, disponível no site da Câmara.

 

Indústria - GT resíduos e co produtos: o Presidente comentou sobre proposta sobre Regulamentação

do Uso de Coprodutos na Alimentação Animal, aprovada nesta câmara e que foi encaminhada ao DFIP,

através do oficio nº 009/2016/CSPet, de dezembro de 23016, e que se está estudando a possibilidade de

aproveitamento de resíduos industriais para alimentação animal, devendo-se cobrar o DFIP, através da

CSPet, para aprovação ainda este ano. 

 

Manual Pet  Food Brasil:  o  Presidente apresentou o referido manual,  informando que se trata  de

material de referência de qualidade e segurança de alimentos, foco cães e gatos, 9ª edição, surgido em

2003/2004, acrescentando que foi enviado, pela Lilian, um exemplar para cada entidade membro da

CSPet. Destacou, também, que a ABINPET, com o objetivo de dar amplo conhecimento do manual, está

doando este material a todos os órgãos governamentais e associações internacionais envolvidas com o

setor e que o acesso eletrônico é gratuito. 

 

Controlados – Daniela Name:  não houve informações, pois a Daniela não esteve presente ao encontro.

 

BEA - Apresentação final do Manual de Boas Práticas na Criação de Animais de Estimação: Kellen

Oliveira lembrou que na última vez que este assunto tratado, ficou acordado que o representante da FFB,

Lucas Cypriano, enviaria contribuições, mostrando o que foi acolhido e o que não foi justificando porque

não foi acolhido. Fez uma rápida apresentação dos índices de capítulos do manual, enfatizando os pontos

polêmicos, conforme apresentação completa disponível no site da câmara. O representante da CBKC,

Roberto Bezerra, sugeriu que seja retirada do manual a declaração universal dos direitos dos animais,

pois esta conflita com a definição de animais de estimação e sua interação com os humanos. Consultada a
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plenária, decidiu-se por retirar esta declaração do manual. No item de sugestão de substitutos comerciais

de colostro, a plenária sugeriu retirar as marcas, deixando apenas suas características. Decisão 1: com as

alterações indicadas, o conteúdo do Manual foi aprovado e finalizado. O Presidente parabenizou a Kellen

pela paciência, resiliência e excelência no trabalho desenvolvido. Lembrou que, inicialmente, a UFG iria

arcar com todo o custo do manual, incluindo diagramação e impressão, no entanto, a Kellen informou,

posteriormente, que, em virtude da crise econômica, a universidade não terá mais condições de arcar com

essas despesas. Isto posto, restaram as seguintes decisões e encaminhamentos: Encaminhamento 1:

enviar a versão final do Manual, após os ajustes promovidos pela Kellen, a partir das indicações feitas

pela plenária,  para conhecimento dos membros da câmara.  Responsável:  Secretaria  do colegiado.

Decisão 2: fazer orçamento para diagramação e disponibilização on-line. Responsáveis: Wanderson

Alves e Sylvia Roriz. As entidades que custearem a diagramação poderão ter suas marcas registradas no

Manual.  Encaminhamento  2:  encaminhar  os  orçamentos  enviados  pelo  Wanderson  e  Sylvia  aos

membros da câmara, para conhecimento. Responsável: Secretaria do colegiado. Decisão 3: o trabalho de

diagramação ficará sob a responsabilidade do GT de comunicação, coordenado pela da Martina Campos,

e os recursos serão administrados pelo IPB, que também ficará responsável por realizar a cobrança e

gerenciar a execução da diagramação. 

 

Comércio – Fernando Toniol: não houve informações, pois, o Toniol não esteve presente ao encontro.

 

Grupo Clínicas Veterinárias – Atualizações assuntos CFMV  e outros:  pesquisa de dados sobre

serviços veterinários. IPB e ANCLIVEPA se reunirão para determinar a metodologia de pesquisa e coleta

sobre a grande quantidade de veterinários e universidades existentes no mercado.  

 

Aves – José Selmi: não houve informações, pois, o Selmi não esteve presente ao encontro.

 

Gatos - Sylvia Roriz mencionou sobre informações que os veterinários não colocam quando os animais

vão  viajar  para  fora  do  país  e  a  VIGIAGRO  não  cobra.  É  necessário  ter  informações  sobre  a

vermifugação,  assinado  pelo  veterinário.  Informou  que  não  há  divulgação  desta  informação  e

necessidade. Informes sobre onde pega o passaporte internacional também não são divulgados e ninguém

no aeroporto sabe informar.    

 

Peixes Ornamentais – Ricardo Dias: tratado em item anterior.

 

Pequenos Mamíferos, Répteis e Anfíbios: neste item foi tratado somente sobre a proposta de oficio a

ser encaminhado a ABEMA (decisão da reunião anterior), cuja elaboração ficou sob a responsabilidade

do  Luiz  Paulo,  acrescentando  tratar-se  de  Discussão  de  Legislações  e  Atuações  dos  Estados  no

Licenciamento e Gestão de Fauna, conforme Lei Complementar nº 140/2011, e que a proposta elaborada

pelo Luiz Paulo foi encaminhada, pela Secretaria da Câmara a seus membros, entretanto o Presidente

disse  que  foi  alertado  que  a  proposta  de  que  a  câmara  incentive  que  os  estados  regulamentem

individualmente este tema poderá estar em desacordo e conflitar com o PL aprovado pela CSPET, e

tendo em vista a realização audiência pública para tratar à proposta de PL, e que a ideia é de não criar

conflito, consultou aos membros da câmara se não seria conveniente sobrestar o oficio a ser encaminhado

a ABEMA. No que o representante da ABLA, Ricardo Dias, manifestou-se dizendo que não vê conflito,

enfatizando a urgência do encaminhamento do oficio à ABEMA, considerando que já há uma reunião do

GT da CSPet agendada com a referida entidade. O representante do CFB, Joaquim Neto, ponderou que

mesmo o PL sendo aprovado, ele não interfere e não irá tirar a competência dos estados de legislar
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individualmente e que a ideia da reunião com a ABEMA é de propor que os estados sigam a mesma

linha/orientação. Diante do exposto, foi confirmada a decisão de encaminhar o oficio à ABEMA,

cabendo à Secretaria do colegiado dar prosseguimento ao encaminhamento.  

 

PL Comercialização de Animais Silvestres e Exóticos: o Presidente comentou sobre e-mail do Luiz

Paulo,  apresentando  preocupação  sobre  o  PL  2099/15,  que  versa  sobre  a  obrigatoriedade  aos

comerciantes de animais silvestres e exóticos, ocasião em que o plenário resolveu delegar ao Luiz

Paulo a responsabilidade de monitorar e acompanhar a tramitação e empreender as ações necessárias

relativas ao referido PL.

 

Proposta de Posicionamento CSPet relativa ao PL nº 5410/2016 Rotulagem Alimentação Animal: o

Presidente informou que este  PL afeta  a  indústria  de alimentação animal,  que o MAPA já está  se

manifestando em nota contrária,  que semana passada esteve em contato com o Deputado Adilson

Sachetti do PSB/MT, relator do PL, o qual já se manifestou que irá trabalhar para retirar esse PL de

pauta, mas pediu que a CSPET oficialize este pedido de retirada do projeto. José Edson relembrou que na

reunião anterior foi decidido pelo encaminhamento de oficio sobre o tema, ficando a Lilian Martini

responsável pela elaboração do mesmo e que a proposta também já foi enviada, por e-mail, para os

membros da câmara, porém, até o momento não houve nenhuma manifestação a respeito. Sendo assim,

indagou se pode considerar aprovado, restando a decisão de autorizar o envio do ofício ao Deputado

Adilson Sachetti do PSB/MT, relator do PL nº 5410/2016, solicitando a anulação do Projeto de Lei em

comento,  ficando  a  Secretaria  e  Presidencia  da  Câmara  com  a  responsabilidade  de  fazer  o

encaminhamento.

 

Assuntos Gerais: Proposta de Pauta próxima reunião: não foi tratado.

 

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 estarão disponíveis 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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