
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação
Título: Reunião Ordinária N. 20
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

31/08/2017
Hora de
início:

10:00
Hora de
encerramento:

16:00

Pauta da Reunião

10h00 às 10h30 - Abertura 20ª Reunião Ordinária
- Aprovação da memória da reunião anterior
- Informes sobre a proposta de PL Pet
 
10h30 às 10h45 - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara: 
                - Confirmação da próxima reunião 2017
- Informes ASPAR/MAPA
                - Ofícios encaminhados e respectivos andamentos
                - Suborno Transnacional e Programa de Integridade (Compliance) do MAPA

Exportação/Importação – Lilian Martini – 10h45 às 10h55
- SubGT Exportação/Importação Silvestres (sub-coordenador Luis Paulo Amaral / ABRASE) – 10h55 às
11h05
- SubGT Exportação/Importação Peixes Ornamentais (sub-coordenador Ricardo Dias / ABLA) – 11h05
às 11h15
 
Indústria:
               - Co Produtos – Lilian Martini - 11h15 às 11h30
                - Controlados – Daniela Name – 11h30 às 11h45
 
Capacitação Profissional – Kellen Oliveira – 11h45 às 12h00
                 - BEA – Apresentação final do Manual de Boas Práticas da Criação de Animais de
Estimação (já diagramado, paginado)
 
Pet Serv:
                 - Comércio – Fernando Toniol / Valeria Correa – 12h00 às 12h15
                 - Grupo Clínicas Veterinárias - 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 – 14h15 às 14h30
                - Pequenos Mamíferos, Répteis e Anfíbios – Luis Paulo Amaral ou Ricardo Dias – 14h30 às
14h45
               
14h45 às 15h55 - Assuntos Gerais:
- Proposta de Pauta próxima reunião
15h55 às 16:00 - Encerramento
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PR - presente / CO - convidado

 

 

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 RICARDO DIAS DOS SANTOS ABLA PR
6 LUIZ PAULO MEIRA LOPES DE AMARAL ABRASE PR
7 HELY ROBERTO NUNES ACASCO PR
8 WANDERSON ALVES FERREIRA ANCLIVEPA PR
9 ROBERTO CLAUDIO BEZERRA CBKC PR
10 SYLVIA RORIZ DE CARVALHO CFB PR
11 JOAQUIM MAIA NETO CFBIO PR
12 Marcello Rodrigues da Roza CFMV PR
13 ALOISIO PACINI TOSTES COBRAP PR
14 SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO COBRAP PR
15 PAULO GILBERTO ALTMANN FOG PR
16 WALDIR PEREIRA FOGO PR
17 VALERIA JUREMA BENTO FERREIRA SEBRAE PR
18 GABRIELA FIGUEIREDO MURA SINDAN PR
19 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE SINDIRAÇÕES PR
20 KELLEN DE SOUSA OLIVEIRA UFG PR
21 JOSE EURICO SELMI ABINPET CO
22 LUCAS AUGUSTO MAZZO Barral M Jorge CO
23 ALINE C. REIS SILVA CGU CO
24 RICARDO SOUSA CGU CO
25 RAFAEL MOHANA DE C. REFOSCO DFIP CO
26 AYR DAVID GADRET FOB CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

10h00 às 10h30 - Abertura da 20ª Reunião Ordinária: a Vigésima Reunião Ordinária da Câmara Setorial

da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação foi aberta às dez horas do dia trinta e um de agosto de

2017, na sala de reuniões do segundo andar do edifício Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – MAPA, em Brasília/DF, pelo Presidente da Câmara, o Senhor José Edson de França,

que agradeceu a presença de todos. O Secretário da Câmara, o Senhor Francisco Facundo, submeteu à

aprovação do plenário,  a  Ata  da  19ª  Reunião  Ordinária,  encaminhada  previamente,  por  meio

eletrônico, a qual foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade do plenário e seguiu para assinatura dos

membros.
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- Informes sobre a proposta de PL Pet:  o Presidente da Câmara Setorial falou sobre as tratativas

relativas ao assunto, informando que haverá audiência pública, prevista para o dia 28 de setembro, sobre

o  Projeto  de  Lei  -  Marco  Regulatório  do  Setor  Pet,  na  Comissão  de  Agricultura  da  Câmara  dos

Deputados, para tratar o tema, salientando a importância da participação do setor privado e convidado a

todos a participar do evento.

 

10h30 às 10h45  -  Avisos e informações da Presidência e Secretaria  da Câmara: Confirmação da

próxima reunião: a próxima reunião será realizada em 29 de novembro em Brasília, prevista para as 10

horas. Informe ASPAR: ficará disponível no site http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-

tematicas.  Ofícios  encaminhados  e  respectivos  andamentos:  Facundo  informou  que  foram

encaminhados 2 ofícios, datados de 18 do mês em curso, ainda sem resposta: Ofício nº 004/2017/CSPet,

ao CFMV, o qual  solicita  posicionamento/esclarecimentos relativo ao tratamento de animais  com

Leishmaniose e Ofício nº 005/2017/CSPet, ao DFIP/MAPA, requerendo o encaminhamento à ANVISA,

pelo Ministério da Agricultura, da solicitação da revisão da Portaria ANVISA nº 344, de 12 de maio de

1998.

 

- Suborno Transnacional e Programa de Integridade (Compliance) do MAPA: a Coordenadora Geral

de Responsabilidade de Entes Privados do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União,

Aline  Silva,  realizou  apresentação  referente  à  Lei  12.846/2013,  também  conhecida  como  Lei

Anticorrupção.  Informou  a  todos  que  a  Lei  citada  representa  importante  avanço  ao  prever  a

responsabilização objetiva, no âmbito civil e administrativo, de empresas que praticam atos lesivos

contra a administração pública nacional ou estrangeira com foco no viés econômico e financeiro da

corrupção, estabelecendo responsabilização da pessoa jurídica e agentes públicos. Especificamente,

trouxe informações sobre suborno transnacional caracterizado pelo oferecimento ou outorga, por parte de

seus cidadãos, pessoas que tenham residência habitual em seu território e empresas domiciliadas no

mesmo, a um funcionário público de outro Estado, direta ou indiretamente, de qualquer objeto de valor

pecuniário ou outros benefícios, como dádivas, favores, promessas ou vantagens em troca da realização

ou omissão, por esse funcionário, de qualquer ato no exercício de suas funções públicas relacionado com

uma transação de natureza econômica ou comercial. Esclareceu que as possíveis consequências para esse

ato são: concorrência desleal e comprometimento da livre concorrência; prejuízo aos investimentos e ao

crescimento econômico; inflação e recessão e responsabilização administrativa das empresas. Finalizou

sua apresentação enfatizando que a cooperação nacional e internacional é um dos formatos de combate

ao  suborno transnacional  e  informou que  o  Brasil  é  signatário  das  Convenções  Internacionais  de

Combate à Corrupção.

 

Exportação/Importação – Lilian Martini – 10h45 às 10h55: Kellen Cristina, representante da Abinpet,

informou que em reunião realizada com a CPA/DFIP no dia  8  de  agosto,  ficou acordado que,  no

momento,  o  grupo  de  trabalho  identificará  os  problemas  relacionados  à  exportação  de  pet  food.

Atualmente as seguintes entidades fazem parte desse GT: ABINPET e SINDIRAÇÕES. Caso alguma

outra associação queira se unir a esse GT, solicita que notifique seu interesse.

 

- Sub GT Exportação/Importação Silvestres (subcoordenador Luís Paulo Amaral / ABRASE) –

10h55 às 11h05: Luís Paulo, coordenador do GT, informou que MAPA e MMA estão reformulando os

normativos que tratam o tema e que é prudente aguardar a publicação dos mesmos, para que o GT retome

suas atividades, a partir das novas normas.   
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- Sub GT Exportação/Importação Peixes Ornamentais (subcoordenador Ricardo Dias / ABLA) –

11h05 às 11h15: Ricardo Dias, coordenador do GT, informou que há constantes problemas durante o

desembaraço aduaneiro das cargas de peixes ornamentais, tanto no embarque (exportação), quanto no

desembarque (importação), ressaltando que estes problemas com as cargas de peixes ornamentais, em

alguns aeroportos,  se devem ao fato da carga estar embalada com quantidade de água e concentração de

oxigênio ideal para o transportes, e a excessiva demora para desembaraço e liberação das cargas vem

acarretando perdas significativas ao segmento. Disse que, na visão da ABLA, os procedimentos de

vistoria são necessários (IBAMA, Vigiagro...), porém, a burocracia muitas vezes acarreta na perda de

toda a carga, e que em momento algum estão levando em consideração a questão do bem-estar animal.

Assim, após inúmeras reuniões com os órgãos anuentes e a falta de providências para sanar as perdas, a

ABLA se vê obrigada a impetrar ação judicial, caso não tenha uma solução rápida para a questão em

pauta, para que os peixes sejam retirados do aeroporto e fiquem na quarentena da empresa importadora,

licenciada pelo MAPA, até a regularização de alguma pendência documental, que não está permitindo a

liberação  dos  organismos  importados,  e  com  isto  minimizar  os  prejuízos  pregressos  e  futuros.

Encaminhamento:  Ricardo  Dias  e  Francisco  Facundo  buscarão,  junto  à  área  técnica  do  MAPA,

informações sobre os procedimentos relacionados ao tema citado acima. 

 

5  –  Análise  de  Risco  de  Importação  (ARI),  para  liberação  de  importação  e  comércio  de

Ciprinideos: o representante da ABLA, Ricardo Dias, sobre solicitação feita ao MAPA sobre este

assunto, há bastante tempo e que não se tem resposta, lembrando que isto já havia sido tratado na reunião

anterior. Deliberação: encaminhar ofício ao DSA/SDA/MAPA, solicitando agilidade e conclusão da

Análise  de  Risco  de  Importação  (ARI),  para  liberação  de  importação  e  comércio  de  Ciprinideos

(aprovada na reunião anterior). Ação1: elaborar a proposta de ofício. Responsável: Ricardo Dias, da

ABLA. Ação2: preparar o ofício da Câmara Setorial, colher assinatura do Presidente e encaminhar.

Responsável: Secretaria e Presidência da Câmara.

 

Indústria:

- Co Produtos – Lilian Martini - 11h15 às 11h30:

GT Co-produto: o Presidente informou que a CSPet oficializou em dezembro de 2016 a proposta de

instrução normativa (IN) para regulamentar o uso de coprodutos da indústria da alimentação humana na

alimentação animal. Rafael Refosco, representante do DFIP/MAPA, disse que o Departamento deu início

à análise dessa proposta da CSPet e quando finalizá-la convocará o GT responsável para discussão da IN.

Na oportunidade o Presidente informou que a Associação Paulista de Avicultura (APA) e Colégio

Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA) oficializaram formalmente ao MAPA o seu apoio à proposta de

instrução normativa da CSPet.

 

- Controlados – Daniela Name – 11h30 às 11h45: Facundo informou que a Daniela perdeu o voo,

contudo, o assunto de sua responsabilidade, relativo a revisão da Portaria ANVISA nº 344/1998, foi

informado no início desta reunião, com o encaminhamento do ofício nº 005/2017/CSPet.

 

Capacitação Profissional – Kellen Oliveira – 11h45 às 12h00

- BEA – Apresentação final do Manual de Boas Práticas da Criação de Animais de Estimação (já

diagramado, paginado): na oportunidade, Kellen Oliveira apresentou a versão final do referido Manual,

esclarecendo algumas questões referentes à diagramação e formato das figuras explicativas do Manual.

Informou a todos que o custo da revisão textual e diagramação do Manual ficou no valor de R$ 35,00,

por página. O Presidente disse que o valor é condizente. Agradeceu à Kellen pelo trabalho desenvolvido
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e lembrou a todos que a Universidade Federal do Goiás - UFG iria arcar com todo o custo do Manual, no

entanto, em virtude dos cortes orçamentários, pelo qual a UFG passou, não há mais a possibilidade de

custear o trabalho. O Presidente solicitou ainda que Kellen encaminhe aos membros desse colegiado

orçamento com os valores citados. Encaminhamento: ratificada a aprovação do conteúdo e aprovada a

forma de apresentação do Manual, o qual será publicado eletronicamente no site da Câmara Setorial e

também das entidades integrantes da mesma. O Manual será dividido em 4 coletâneas, separadas por

categorias das espécies. Também foi autorizada a diagramação de todo material ao custo de 15 mil reais,

que será dividido entre as entidades representativas do setor privado, participantes desse colegiado, que

poderão inserir suas logomarcas nas publicações em comento. O Instituto Pet ficará responsável por

recolher as contribuições das entidades e fazer o pagamento dos trabalhos relativos à diagramação do

Manual. Ação1: a Secretaria da Câmara encaminhará o orçamento, que será repassado pela Kellen, para

conhecimento das entidades membros da Câmara Setorial. Ação2: a Secretaria da Câmara encaminhará

as  4  coletâneas  do  Manual  (que  será  repassada  pela  Kellen,  com 1  modelo  já  diagramado),  para

conhecimento das entidades membros da Câmara Setorial, dando prazo de 3 dias para sugestões de

ajustes (somente de terminologias, fotos, etc, não sendo admitidas alteração do conteúdo).

 

Pet Serv:

 - Comércio – Fernando Toniol / Valéria Correa – 12h00 às 12h15: não houve apresentação, em

virtude de não comparecimento do Tomiol.

 - Grupo Clínicas Veterinárias - Wanderson – 12h15 às 12h30: o Sr. Wanderson informou que não

tinha assuntos a tratar neste item.

 

Criadouros/Criatórios:

- Aves – José Selmi – 13h30 às 13h45: Sebastião Sobrinho, representante da COOBRAP, informou que

referente à lista dos domésticos houve acordo para que fosse realizada apresentação da lista nesta

reunião, no entanto essa ação não foi realizada, pois a mesma não foi finalizada. Disse que na próxima

reunião desse Fórum Consultivo poderá ser apresentada a lista. Relacionada à lista dos domésticos,

Sebastião  informou que Luís  Paulo  apresentou estudo complementar  solicitado pelo  IBAMA. Na

oportunidade, o Sr. Aluízio Tostes, também representante da COOBRAP, apresentou um pleito sobre a

criação de passeriformes, relacionado ao pássaro Bicudo, sustentado por uma exposição de motivos e

justificativas que objetivam considerar o passeriforme Bicudo como uma ave doméstica. Disse que esse

pássaro foi reconhecido pelo IBAMA como extinto em ambiente natural, no entanto, existem 230 mil

indivíduos dessa espécie em criatórios. Em vista disto, propôs que seja encaminhada solicitação ao

MAPA, para que a definição deste pássaro seja atualizada, de animal silvestre para animal doméstico,

tendo a mesma sido aceita  pelo plenário.  Encaminhamento:  encaminhar, ao MAPA, o oficio da

Câmara com o referido pleito, aprovado pelo plenário, solicitando que o passeriforme conhecido como

Bicudo seja considerado como animal doméstico. Responsável: Secretaria e Presidência da Câmara.

 

- Cães – Roberto Bezerra – 13h45 às 14h00: o representante da CBKC, Roberto Bezerra, apresentou

informações referentes ao setor canino. Disse que foi realizado um estudo sobre a área que proporcionou

informações para balizar melhores ações. Enfatizou que apesar de moroso, após esse estudo, houve

avanço referente à sistemática homem/cão. Salientou que a divulgação do material “Mitos e Verdades”

pela  Abinpet  proporcionou melhoria  do setor.  Disse  que  o  estabelecimento  de  manuais  minimiza

questões relacionadas ao bem-estar animal e proporciona isonomia de ações e opiniões. Sobre transporte

dos animais, informou que, sobre o transporte aéreo de cães, não houve avanços, pois, as exigências

estabelecidas pelo MAPA são válidas em âmbito nacional, no entanto, as empresas aéreas estão fazendo
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exigências  além do  que  é  solicitado  em regulamentação  vigente,  seja  nacional  ou  internacional.

Decisão/encaminhamento:  após  debate  entre  os  membros,  foi  aprovado  pelo  plenário  o

encaminhamento de ofício à ANAC, sobre Transporte de cães pela TAM em SP (o Roberto Bezerra irá

verificar a pertinência do envio). Ação1: elaborar a proposta de ofício. Responsável: Roberto Bezerra,

da CBKC. Ação2: preparar o ofício da Câmara Setorial, colher assinatura do Presidente e encaminhar.

Responsável:  Secretaria e Presidência da Câmara Setorial.  Relacionado à identificação de cães,  o

Presidente informou que há avanços e explicou os formatos de identificação, íris, focinho ou microchip.

Roberto Bezerra informou, ainda, que no próximo censo do IBGE será incluída uma pergunta sobre

animais de estimação, nas pesquisas em domicílio, por amostragem, promovendo dados estatísticos do

IBGE relacionado aos animais. Finalizou sua exposição, falando sobre a importação de sêmen canino,

esclarecendo que não há regulamentação no Brasil  que estabeleça a importação de sêmen de cães.

Encaminhamento: sobre este item, o representante da CBKC, Roberto Bezerra, irá enviar informações

sobre o assunto, para a Secretaria do colegiado, para que o Facundo busque orientação junto à área

técnica afim, no MAPA.

 

- Gatos – Sylvia Roriz – 14h00 às 14h15: a palestrante informou que um criador de Fortaleza está

realizando pesquisas genéticas e se destacando na área. Relatou ainda que também está sofrendo sanções

por parte de algumas companhias aéreas para o transporte de felinos. Disse que apoia o pleito do Roberto

Bezerra referente a transporte aéreo.

 

-  Peixes  Ornamentais  –  Ricardo Dias  – 14h15 às  14h30:  Ricardo Dias  lembrou que  a  parte  de

exportação de Ciprinideos foi relatada junto às deliberações relacionadas ao tema exportação/importação.

Relacionado a anfíbios, o palestrante disse que foi encaminhado ofício da câmara à Associação Brasileira

de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA) e está programada para o mês que vem reunião

daquela Associação junto aos Secretários de Estado do Meio Ambiente, para apresentação de proposta da

ABLA relacionado ao projeto de licenciamento do Paraná e Rio de Janeiro, para que sejam realizadas as

mesmas diretrizes nos outros estados.

 

- Pequenos Mamíferos, Répteis e Anfíbios – Luís Paulo Amaral ou Ricardo Dias – 14h30 às 14h45:

Luís Paulo informou que não há atualizações relacionadas aos pequenos mamíferos, repteis e anfíbios.

             

14h45 às 15h55 - Assuntos Gerais:

 – Apoio à lista Pet no CONAMA: aprovado o envio de ofício futuro, ao CONAMA, apoiando a lista

Pet (Lula solicitará no momento oportuno. Circular o oficio, se houver, entre os membros da CS, dando

48h p/  manifestação).  Ação1:  elaborar  a  proposta de ofício.  Responsável:  Luiz Paulo Amaral,  da

ABRASE. Ação2: preparar o ofício da Câmara Setorial, colher assinatura do Presidente e encaminhar.

Responsável: Secretaria e Presidência da Câmara.

 

- Proposta de Pauta próxima reunião: não houve

 

15h55 às 16:00 – Encerramento: sem mais assuntos a serem tratados, o Presidente desta reunião

agradeceu a participação de todos, encerrando a reunião, e eu, Daniela F. Santana Amaral, lavrei a

presente memória de reunião, revisada pelo Secretário. As apresentações realizadas nesta reunião, após

autorização dos responsáveis, ficarão disponíveis no site do MAPA através do endereço eletrônico

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
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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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