
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação
Título: Reunião Ordinária N. 21
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

29/11/2017
Hora de
início:

10:00
Hora de
encerramento:

15:30

Pauta da Reunião

10h00 às 10h15 - Abertura 21ª Reunião Ordinária
- Aprovação da memória da reunião anterior
- Informes sobre a proposta de PL Pet (Marco Regulatório do Setor)
 
10h15 às 10h30 - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara: 
                - Proposta de Calendário de reuniões ano 2018 (01.03; 08.06 RJ e 08.11)
- Solicitação da AQUIBIO para retornar à Câmara Setorial e de nova entidade (ALKC) para compor a
mesma
                - Ofícios encaminhados e respectivas respostas:
a) Of. 003/2017 (DIPOA), revisão da IN 25/2012; b) Of. 004/2017 (CFMV), Tratamento Leishmaniose;
c) Of. 005/2017 (DIPOA), Revisão Portaria ANVISA nº 344/1998.
 
Indústria:
               - Apresentação da nova proposta de IN de coprodutos, a ser submetida à Consulta Pública –
DFIP/SDA/MAPA, Dra. Fernanda Tucci - 10h30 às 11h00
                - Controlados – Daniela Name – 11h00 às 11h15
 
Exportação/Importação – Lilian Martini – 11h15 às 11h25
- SubGT Exportação/Importação Silvestres (sub-coordenador Luis Paulo Amaral / ABRASE) – 11h25 às
11h35
- SubGT Exportação/Importação Peixes Ornamentais (sub-coordenador Ricardo Dias / ABLA) – 11h35
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 – 14h30 às 14h45
             
14h45 às 15h15 - Assuntos Gerais:
- Proposta de Pauta próxima reunião
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PR - presente / CO - convidado

 

 
15h15 às 15h30 – Encerramento
 

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 JOSÉ EDSON GALVÃO DE FRANÇA ABINPET PR
2 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO PR
3 DANIELA FIRMINO SANTANA AMARAL ACST/MAPA PR
4 RICARDO DIAS DOS SANTOS ABLA PR
5 MARCELL PORTO E CASTRO ABRA PR
6 DANIELA SALIM NAME ABRASE PR
7 FERNANDO LUÍS MARCUSSI ALANAC PR
8 EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS ApexBRASIL PR
9 ROBERTO CLAUDIO BEZERRA CBKC PR
10 CELSO ROBERTO MACHADO PINTO CBKC PR
11 SYLVIA RORIZ DE CARVALHO CFB PR
12 SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO COBRAP PR
13 WALDIR PEREIRA FOGO PR
14 KELI CRISTINA FREITAS CIMITON IPB PR
15 GABRIELA FIGUEIREDO MURA SINDAN PR
16 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE SINDIRAÇÕES PR
17 LILIAN MARTINI PULZ ABINPET CO
18 LUCAS AUGUSTO MAZZO BARRAL CO
19 JUSSARA MACIEL DUARTE CFB CO
20 JOSE PEDRO MARTINS CRMVRS CO
21 FERNANDA MARCUSSI TUCCI DFIP/SDA/MAPA CO
22 BARBARA A. B. CORDEIRO DFIP/SDA/MAPA CO
23 AYR DAVID GADRET FOB CO
24 LUCIANA JORGE SE/MAPA CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

10h00 às 10h15 - Abertura 21ª Reunião Ordinária: a Vigésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara

Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação foi aberta às dez horas do dia vinte e nove de

novembro de 2017, na sala de reuniões do 2º 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 Memória de Reunião da 20ª Reunião Ordinária, encaminhada

previamente, por meio eletrônico, a qual foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade do plenário e

seguiu para assinatura dos membros. O Presidente ainda apresentou dados conjunturais da cadeia, sendo:

crescimento do mercado em 2017 foi de 25,2 bi, em torno de 7%, em comparação a 2016. O volume de

negócios teve crescimento em torno de 3% em comparação a 2016, com maior volume para a área de pet
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food. O setor pet mundial deve finalizar o ano de 2017 com crescimento em torno de 4%, e U$106 bi de

faturamento mundial. O Brasil termina esse ano com saldo positivo na balança comercial.

 

- Informes sobre a proposta de PL Pet (Marco Regulatório do Setor): o Presidente da Câmara

Setorial informou que o Projeto de Lei - Marco Regulatório do Setor Pet, foi oficializado no Congresso

Nacional, encaminhado pelo Deputado Alceu Moreira (PMDB/RS), através da bancada do agronegócio e

que  estão  trabalhando para  definição  do  Relator,  que  deverá  ser  o  Deputado Nelson  Marquezelli

(PTB/SP), enfatizando que, se tudo ocorrer dentro do previsto, o PL deverá ser ter prosseguimento março

ou abril de 2018.

 

10h15 às 10h30 - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara: o Secretário da

Câmara, Sr. Francisco Facundo, apresentou ao plenário os informes da Secretaria, quais sejam: Proposta

de Calendário de reuniões - ano 2018 (01.03; 08.06 RJ e 08.11): 22ª Reunião Ordinária, dia 01 de

março, em Brasília; 23ª Reunião Ordinária, dia 08 de junho, no Rio de Janeiro, por ocasião do Congresso

da ANCLIVEPA e 24ª Reunião Ordinária, dia 08 de novembro, em Brasília, todas previstas das 14h às

17h. Após apresentação os membros da Câmara aprovaram as referidas datas. Solicitação da AQUABIO

para retornar à Câmara Setorial e de nova entidade (ALKC) para compor esse Colegiado: a

Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática – AQUABIO, solicita voltar a participar desse

Fórum Consultivo. Conseguinte, após explicações do Secretário e debate entre os membros a entidade foi

aprovada, na condição de Convidado Especial. Na sequencia o Presidente também apresentou solicitação

da América Latina Kennel Clube – ALKC,  qualificada como entidade de registros genealógicos

caninos, pleiteando sua participação nesse Colegiado e franqueou a palavra àqueles que desejarem se

manifestar a respeito, tendo o Senhor Roberto Bezerra, representante da Confederação Brasileira de

Cinofilia – CBKC, apresentado ponderações referentes ao pleito da ALKC. Disse que a CBKC, membro

efetivo deste colegiado, desde sua criação, é representante nacional da cinófila no Brasil e que, do seu

ponto vista, não há necessidade do ingresso de outra entidade, na composição do foro, com o mesmo

propósito.  Findas as discussões,  o plenário deliberou por não acolher a solicitação da ALKC para

participar da composição da Câmara Setorial. Conseguinte, o Presidente propôs a elevação da FOB,

Federação Ornitológica do Brasil, da condição de Convidado Especial, desta Câmara, para Membro

Efetivo, tendo a proposição sido aprovada pela maioria dos membros presentes. Ao final restaram as

seguintes   DELIBERAÇÕES:  a  AQUABIO foi aprovada para retornar à câmara,  na condição de

Convidado Especial; a solicitação da ALKC para compor à câmara não foi aceita; a FOB foi elevada a

Membro Efetivo. Ofícios encaminhados e respectivas respostas: a) Of. 003/2017 (DIPOA), revisão

da IN 25/2012: foi publicada a IN nº 35/2017 (DOU 21.09.2017, seção I), a qual revogou a IN 25/2012 e

IN  12/2014.  Mais  informações  serão  prestadas  pela  Dra.  Barbara  Cordeiro  do  DFIP,  no  tema

“Controlados”. b) Of. 004/2017 (CFMV), Tratamento Leishmaniose: foi respondido através do oficio

nº 01615/2017 CFMV-PR, datado de 13.11.2017 e recebido da Keli dia 20.11. Enviado aos membros da

CS dia 28 do mesmo mês. c) Of. 005/2017 (DIPOA), Revisão Portaria ANVISA nº 344/1998: as

informações serão prestadas pela Dra. Bárbara Cordeiro do DFIP, no tema “Controlados”.

 

Indústria:

- Apresentação da nova proposta de IN de coprodutos, a ser submetida à Consulta Pública –

DFIP/SDA/MAPA, Dra. Fernanda Tucci - 10h30 às 11h00: a representante do DFIP, a Senhora

Fernanda Tucci, informou que recebeu a proposta da Câmara PET. Esse estudo para a proposta da IN de

coprodutos foi realizado pelo Grupo de Trabalho composto pelos membros desse Colegiado, entidades e

pesquisadores do setor. Fernanda salientou que o assunto é antigo, pois a utilização de coprodutos da
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alimentação humana na alimentação animal se torna uma necessidade para minimizar desperdícios,

entretanto,  também há  a  preocupação  da  área  fiscalizadora  relacionada  as  questões  de  segurança

sanitária, pois essas preocupações são relacionadas ao mantimento da saúde animal e da saúde pública.

Esclareceu que os coprodutos serão para a elaboração da alimentação PET, mas também serão destinados

aos animais de produção. Pelo uso ser extensivo aos animais de produção, a Senhora Fernanda informou

que  foram realizadas  alterações  na  proposta  inicial,  estabelecida  pela  CSPET,  e  na  oportunidade

apresentou as alterações realizadas: 1 - Deverá ser estabelecido os critérios para utilização de resíduos

sólidos provenientes  da indústria  alimentícia,  quando destinados à  alimentação animal  pelos  seus

envolvidos que são os geradores de resíduos sólidos e os fabricantes de coprodutos das Indústrias de

Alimentação Humana e Animal, excluindo os subprodutos utilizados na alimentação animal. 2 - Deverá

ser estabelecido o que é coproduto, qual é o estabelecimento fabricante de coproduto, quem será o

gerador de resíduos e o que é resíduo sólido para fins de legislação. Já subproduto foi excluído dessa

proposta de instrução normativa. Relacionado aos estabelecimentos geradores de coproduto poderão ser:

Gerador  de  resíduos  sólidos  da  indústria  de  alimentação humana,  Gerador  de  resíduos  sólidos  da

indústria de alimentação animal e Estabelecimento fabricante de coproduto. 3 - Serão estabelecidos

obrigações e proibições ao gerador de resíduos sólidos da alimentação humana e aos fabricantes de

coprodutos.  4  -  Os  resíduos  sólidos  gerados  pela  indústria  de  alimentação  humana,  destinados  a

estabelecimentos fabricantes de coprodutos ficam isentos de registro junto à área de Alimentação Animal

do MAPA, os coprodutos estão isentos de registro no MAPA. 5 - Relacionada as proibições finais, fica

vedada a utilização de resíduos sólidos das indústrias da alimentação humana e animal com validade

vencida, bem como fica vedada a utilização do retorno do comércio. Fica vedada a utilização de resíduos

resultantes  dos  procedimentos  de  limpeza  de  equipamentos  e  da  área  de  produção,  que  não  se

caracterizem como sobras de processo de fabricação. Fica vedada a importação de resíduos sólidos e

coprodutos. Finalizando sua apresentação, a palestrante disse que a lista com a classificação  de resíduos

sólidos e coprodutos será atualizada conforme a necessidade e a minuta de Instrução Normativa

deverá ser submetida à Consulta Pública, ainda este ano, pelo prazo de 60 dias, e findo esse prazo,

será  realizada  a  compilação  das  sugestões  apresentadas,  as  quais  deverão  ser  encaminhadas  com

embasamento técnico, e posteriormente será realizada reunião para apresentar as considerações do

Departamento e discuti-las com aqueles que contribuírem com a Consulta Pública. Decisão: por sugestão

do Secretário da Câmara, foi deliberado que a ABINPET, sob a responsabilidade do senhor João Paulo,

ficará responsável por receber e consolidar as contribuições dos membros da câmara e inseri-las no

sistema indicado, como contribuição única da Câmara Setorial, em atendimento da Consulta Pública.

Encaminhamento: ficou acordado que assim que a Consulta Pública for publicada, a Fernanda Tucci

encaminhará  ao  Secretário  deste  colegiado,  que  encaminhará  a  todos  os  integrantes  da  CSPET,

solicitando sugestões.

 

- Controlados – Daniela Name – 11h00 às 11h15: a também representante do DFIP, Bárbara Cordeiro,

iniciou falando sobre a publicada da Instrução Normativa nº 35/2017, DOU 21.09.2017, a qual revogou e

substitui a IN 25/2012 e IN 12/2014. Disse que quando uma Instrução Normativa necessita de várias

alterações, as boas práticas de legislação instruem pela revogação e início de nova normativa. Lembrou

que esta ação que resultou na revogação da IN 25/2012, atende a um pleito desta Câmara, que solicitou a

revogação ao Artigo 29 da mesma, onde consta: “Fica vedado o aviamento da receita veterinária em

estabelecimentos de propriedade ou sob a responsabilidade técnica do prescritor”, foi aprovado pela área

técnica e já consta essa propositura na IN 35/2017. Esclareceu que não havia como operacionalizar esse

artigo, por isso foi revogado. Sobre os pleitos que envolvem a ANVISA, Bárbara informou que esses

foram revisados pelo DFIP e posteriormente fará reunião junto aquela Agência para explicar o pleito e

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Página 4 de 7



tratar do tema. Na oportunidade, Daniela Name, representante da ABRASE, disse que o pleito perante ao

DFIP/MAPA  foi  atendido,  e  o  pleito  relacionado  à  Anvisa  que  trata  de  substancias  proscritas

relacionadas ao uso das substancias Carfentanil e da Etorfina também consolidou em êxito. Esclareceu

que a RDC 188 de 16 de novembro de 2017, que dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de

Substâncias Entorpecentes,  Psicotrópicas,  Precursoras e Outras sob Controle Especial)  da Portaria

SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, já permite o uso dessas duas substâncias. Salientou que essas

substancias saíram da lista de produtos proscritos para medicina veterinária com autorização do MAPA.

Bárbara enalteceu o trabalho da Anvisa, pois são substancias perigosas e era necessária a restrição até o

presente momento, contudo, o uso responsável das mesmas poderá proporcionar melhorias e por esse

motivo que houve as adequações quanto ao seu uso.

 

Exportação/Importação – Lilian Martini – 11h15 às 11h25: não houve

- SubGT Exportação/Importação Silvestres (sub-coordenador Luís Paulo Amaral / ABRASE) –

11h25 às 11h35: o Presidente informou que o Senhor Luís Paulo Amaral está acompanhando a reunião

do Conselho do Meio Ambiente – CONAMA, neste momento, impossibilitando a apresentação desse

SubGT.

 

- SubGT Exportação/Importação Peixes Ornamentais (sub-coordenador Ricardo Dias / ABLA) –

11h35 às 11h45: o Senhor Ricardo informou que, no dia anterior, encaminhou minuta de ofício ao

senhor Francisco Facundo, requerendo agilidade e conclusão da Análise de Risco de Importação (ARI),

para liberação de importação e comércio de Ciprinideos, em análise no Ministério da Agricultura, para

ser  encaminhado ao  DSA/SDA/MAPA.  Esclareceu  que  na  referida  minuta  cita  o  relatório  de  um

professor, estudioso do assunto, o qual identifica que a doença dos ciprinídeos já está no Brasil há

tempos.  Disse  que  o  relatório  técnico  que  prova  que  a  doença  já  está  instalada  no  Brasil,  será

encaminhado em janeiro,  para embasamento das tratativas relacionadas à  importação desse peixe.

Facundo argumentou que é melhor esperar o mencionado relatório, pois encaminhar o oficio com a

solicitação, sem essas informações, será em vão, tendo o Ricardo concordado e ficado de agilizar o envio

do referido relatório.  

 

Capacitação Profissional – Kellen Oliveira – 11h45 às 12h00

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

diagramado, paginado): a senhora Kellen está retornando de um Seminário no Uruguai, impossibilitado

de participar deste encontro. Isto posto, o Presidente solicitou e a Keli Cristina, representante do Instituto

Pet Brasil – IPB, apresentou planilha das entidades que já aceitaram participar, e também, as que não

participarão do rateio para edição do referido manual, visando ratificar as informações que já foram

disponibilizadas por e-mail encaminhado no dia 17 de novembro. Apresentou o orçamento que engloba a

revisão de texto e a diagramação, sem impressão, considerando quatro fichas catalográficas sendo esse

orçamento  de  R$39,50  por  página  com  estimativa  de  400  páginas  e  total  de  R$15.800.  Das  21

instituições, que estavam desde o início participando dos trabalhos, 17 irão participar do rateio do valor

total. No dia 27 de novembro foi encaminhado novo e-mail para as entidades que não irão participar para

as entidades que já teriam concordado com os valores, e para as entidades que não se pronunciaram

formalmente. As entidades que não se pronuciaram formalmente foram consideradas em concordância

tácita.  Constará  a  logomarca  das  entidades  pagantes  nas  publicações.  Segue  abaixo  as  entidades

envolvidas:  Entidades  de  acordo  (irão  participar  do  rateio  e  responderam ao  e-mail):  ABINPET;

ANCLIVEPA BRASIL; COBRAP; FOB; IPB. Entidades de acordo (irão participar do rateio e não

responderam ao e-mail): ABRASE; ACASCO; ALANAC; ANAPASS; ANEPE; CBKC; CFB; FFB;
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FOG; FOGO; SINDAN; Sindirações. Entidades que não irão participar do rateio: ABLA; ABRA; ABZ;

CFBIO; SINDIPET/DF. Keli informou que os pagamentos serão através de boleto e as formalizações

desses serão mediante recibos.      

 

Pet Serv:

 - Comércio – Fernando Toniol / Valeria Correa – 12h00 às 12h15: não houve, devido ausência do

Toniel.

 - Grupo Clínicas Veterinárias - Wanderson – 12h15 às 12h30: não houve. O Senhor Wanderson

também está retornando de um Seminário no Uruguai, impossibilitado de participar deste encontro.

           

Criadouros/Criatórios:

-  Aves  –  José  Selmi  –  13h30 às  13h45:  o Senhor  Sebastião  Roberto  Sobrinho,  representante  da

COBRAP,  informou que  estava  na  parte  da  manhã  na  reunião  do  Conselho  do  Meio  Ambiente  –

CONAMA, a qual teve debate referente a padronização de sistemas de marcação para todos os tipos de

animais e em virtude de pedidos de vista, a decisão ficou marcada para os dias 28 de fevereiro e 01 de

março de 2018. Relacionado ao trabalho do GT Aves, informou que a lista dos domésticos está em parte

concluída e sob a responsabilidade do IBAMA, no presente momento, sem previsão de finalização, em

virtude das demandas pendentes no CONAMA. Relacionado ao Grupo de Trabalho para a GTA de Pet,

informou que o Grupo foi indicado, porém não foi realizada nenhuma reunião. Será feita gestão junto ao

DSA/SDA/MAPA, visando o início dos trabalhos do GT-GTA/Pet.

 

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

informou que dentre as demandas do GT cães restaram duas que são: Primeira: referente ao transporte de

cães (essa de âmbito particular de quem fará o transporte e as empresas de aviação sendo já negociado).

Segunda: relacionada ao sêmen canino, disse que não há regulamentação relacionada ao tema, que está

fazendo um levantamento de informações de como isto funciona em outros países, para depois trazer o

assunto pra discussão e buscar orientação do MAPA, previsão fevereiro de 2018.

 

-  Gatos  –  Sylvia  Roriz  – 14h00  às  14h15:  a  representante  da  CFB,  Sylvia  Roriz,  apresentou

informações  referente  ao  comunicado,  chamado  marketing  terceirizado,  que  a  ração  Equilíbrio

apresentou em sua página do facebook e também a revista Pulo do Gato relacionando o nome “Pelo

Curto Brasileiro” a algumas raças caninas e felinas consideradas sem pedigree. Esclareceu que tomará as

providências cabíveis para que a informação seja retratada e que não ocorra mais, pois a raça “Pelo Curto

Brasileiro” não poderá ser denominada aos animais sem pedigree.

 

- Peixes Ornamentais – Ricardo Dias – 14h15 às 14h30: o representante da ABLA, Ricardo Dias, fez

breve relato relacionado ao Ministério da Pesca. Disse que após várias mudanças a pesca hoje responde

como Secretaria Especial da Pesca, vinculada à Casa Civil, porém ainda não há sua localização física.

Informou também que a ABLA está realizando parceria junto a um grupo de criadores artesanais do

peixe Guppy e a Universidade do Rio Grande do Norte, para promoção de uma exposição mundial dessa

espécie, aqui no Brasil. Essa exposição ocorrerá em outubro de 2018, em Natal/RN,  que na próxima

reunião  trará  mais  informações  referentes  à  exposição  e  ao  estudo  do  Professor  Paulo  Farias

representante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre esse peixe.

 

- Pequenos Mamíferos, Répteis e Anfíbios – Luis Paulo Amaral – 14h30 às 14h45: não houve,
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porque o Luis Paulo está na reunião do CONAMA.

             

14h45 às 15h15 - Assuntos Gerais:

- Projeto de Lei que trata de Carcaças: o Senhor Carlos Alberto Albuquerque, representante do

SINDIRAÇÕES, apresentou informações referentes ao Projeto de Lei que trata de Carcaças, tendo como

ponto em destaque, que essas não sejam inseridas na alimentação animal. Disse que esse PL foi aprovado

da forma em que foi proposto, pela Câmara dos Deputados e passa ao Senado Federal, para continuação

do processo. Esclareceu que no artigo 6º desse PL deverá ser inserido a vedação de uso de carcaças para

alimentação animal, pela Comissão de Assuntos Agrícola e Reforma Agrária daquela Casa.

 

- Balanço da Agenda Estratégica: apresentar, na próxima reunião, um balanço/ prestação de contas da

AE, mostrando os assuntos trabalhados e concluídos e em andamento, ficando o Roberto Bezerra, da

CBKC, responsável pela preparação do material e apresentação. Keli e Facundo passarão informações

para o Roberto.

 

- Proposta de Pauta próxima reunião: não houve.

 

15h15 às 15h30 – Encerramento:  sem mais  assuntos a  serem tratados,  o  Presidente agradeceu a

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

de reunião.  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

 

 

 

 

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
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