
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação
Título: Reunião Ordinária N. 22
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

01/03/2018
Hora de
início:

14:00
Hora de
encerramento:

16:00

Pauta da Reunião

14h00 às 14h05 - Abertura da 22ª Reunião Ordinária e Aprovação da memória da reunião anterior,
pelo Presidente da Câmara Setorial
 
14h05 às 14h20 - Informações da Presidência da Câmara: 
                - Dados conjunturais da cadeia
                - Informes sobre a proposta de PL Pet (Marco Regulatório do Setor)
 
14h20 às 14h40 - Avisos e informações da Secretaria da Câmara: 
                - Próximas reuniões ano 2018 (08.06 RJ e 08.11) - confirmar
               - Ofício encaminhado e respectiva resposta: Of. 006/2017 (DSA/SDA), solicita que o
passeriforme conhecido como Bicudo seja considerado como animal doméstico
               - Quadro de Frequências 2017 e apreciação da situação das entidades infrequentes e
solicitação de nova entidade (GS1 Brasil) para compor a câmara
 
Agenda Estratégica: balanço/ prestação de contas, assuntos trabalhados e concluídos e em
andamento - Roberto Bezerra, da CBKC - 14h40 às 15h10
               
Indústria:
               - Apresentação e apreciação das contribuições à Consulta Pública CoProdutos (Portaria nº
151/2018), que objetiva a edição da nova Instrução Normativa de coprodutos – João Paulo - 15h10 às
15h25
               
Exportação/Importação: João Paulo - 15h25 às 15h45
               - Proposta de oficio da Câmara Setorial sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor de
alimentação animal para cumprir os memorandos circulares 11/2017/CGI/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA de
19 de maio de 2017 e 402/2017/DHC/CGI/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA de 20 de dezembro de 2017, que
estabelecem as regras de certificação da matéria-prima de origem animal que será utilizada na
alimentação animal para fins de exportação
 
15h45 às 16h00 - Assuntos Gerais:
 
16h00 – 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 FERNANDO LUÍS MARCUSSI ALANAC PR
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PR - presente / CO - convidado

 

7 WANDERSON ALVES FERREIRA ANCLIVEPA PR
8 ROBERTO CLAUDIO BEZERRA CBKC PR
9 MARCELLO RODRIGUES DA ROZA CFMV PR
10 SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO COBRAP PR
11 ANIBAL SCHMIDT ROLIM FOG PR
12 WALDIR PEREIRA FOGO PR
13 KELI CRISTINA FREITAS CIMITON IPB PR
14 NEWMAN MARIA DA COSTA SEBRAE PR
15 GABRIELA FIGUEIREDO MURA SINDAN PR
16 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE SINDIRAÇÕES PR
17 KELLEN DE SOUSA OLIVEIRA UFG PR
18 JOSE PEDRO SOARES MARTINS CRMVRS PR
19 JOAO PAULO ABINPET CO
20 FLAVIA ROSSI ABINPET CO

21
LUCAS AUGUSTO WOISCH LOPES PAGANOTTI
MOZZO

BARRAL CO

22 JUSSARA MACIEL CAIMELA DUARTE CFB CO
23 THAIS LEITE CGATA/SE CO
24 ELIANE ARAUJO GS1 Brasil CO
25 ALESSANDRA PARISI GS1 Brasil CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

14h00 às 14h05 - Abertura da 22ª Reunião Ordinária e Aprovação da memória da reunião
anterior, pelo Presidente da Câmara Setorial: a Vigésima Segunda Reunião Ordinária da
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação foi aberta às quatorze horas do
dia primeiro de março de 2018, 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. Na
oportunidade o Presidente apresentou breve relato sobre a reunião dos Presidentes das
Câmaras Setoriais e Temáticas junto ao Secretário Executivo do MAPA o Senhor Eumar
Novacki. Disse que foi colocado alguns temas importantes para o setor como a IN de
Coprodutos, o PL que trata das carcaças de animais não abatidos e também solicitou atenção
relacionada ao tema coadjuvantes.  O Secretário da Câmara, o Senhor Francisco Facundo,
submeteu à aprovação do plenário, a Memória de Reunião da 21ª Reunião Ordinária,
encaminhada previamente, por meio eletrônico, a qual foi aprovada, sem ressalvas, por
unanimidade do plenário e seguiu para assinatura dos membros.
 
14h05 às 14h20 - Informações da Presidência da Câmara: 
- Dados conjunturais da cadeia: o Presidente ainda apresentou dados conjunturais da
cadeia os quais enfatizam que no Brasil há em torno de 102 milhões de animais conforme
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2013, salientou que, de
acordo com as informações do IBGE, a pesquisa que será realizada em 2018 haverá
perguntas relacionadas ao quantitativo de animais para atualização dessa população. Todo o
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seguimento PET deve compartilhar de crescimento do mercado de aproximadamente 25,2 bi,
relacionado aos números de 2017. O Brasil continua sendo o segundo maior país em número
de cães, gatos e aves ornamentais. Relacionado ao faturamento, houve crescimento levando o
Brasil a posição de segundo maior faturamento mundial da área PET. O país líder mundial em
faturamento continua sendo os EUA com um total de 49% de faturamento e em segundo lugar
está o Brasil com faturamento de 5%. Salientou que existe uma ampla lacuna entre o país líder
e o segundo colocado e que com a melhoria de políticas públicas e principalmente a melhoria
mercadológica e negocial do setor o Brasil poderá alcanças melhores resultados.
 
- 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, define
políticas públicas, e também dá outras considerações. Disse que em outubro de 2017 esse PL
foi oficializado no Congresso Nacional encaminhado pela Frente Parlamentar Agropecuária,
pelo Deputado Alceu Moreira (PMDB/RS). No entanto, esse Projeto de Lei foi apensado ao PL
215 que estabelece as tratativas do BEA, sendo que este está parado há 7 anos. Finalizando o
tema, informou que após tratativas foi estabelecido a desapensação desse para melhor
andamento do PL Pet.
 
14h20 às 14h40 - Avisos e informações da Secretaria da Câmara: Próximas reuniões ano
2018 (08.06 RJ e 08.11): 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): 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
confirmaram as referidas datas.
 
- Ofício encaminhado e respectiva resposta: Of. 006/2017 (DSA/SDA): Facundo informou
que referente ao Of. 006/2017 que trata do tema de reconhecimento do passeriforme Bicudo
como animal doméstico foi respondido pelo DSA/SDA que esse reconhecimento não é
competência do MAPA e sugere que o tema seja encaminhado ao IBAMA.
 
- Quadro de Frequências 2017 e apreciação da situação das entidades infrequentes e
solicitação de nova entidade (GS1 Brasil) para compor a câmara: Sobre a frequência das
entidades em 2017, o Secretário informou que foi enviada comunicação as entidades,
alertando para a situação e risco de exclusão, bem como solicitando manifestação de
interesse em continuar participando dos trabalhos da Câmara Setorial. Dentre as entidades
infrequentes com 3 ou mais faltas consecutivas, portanto sujeitas a exclusão, conforme
expressa o Regimento Interno do CONSAGRO e das Câmaras segue: ANAPASS, FFB,
ANEPE, SINDIPET/DF. A entidade FFB manifestou interesse em continuar participando desse
Fórum Consultivo e informou que por dificuldades internas houve a impossibilidade de
participação em 2017. Encaminhamento: Foi aprovada em plenário a permanência da FFB e
a exclusão das entidades ANAPASS, SINDIPET/DF e ANEPE. Na oportunidade, também
houve a apresentação da entidade GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação que é
uma associação multissetorial sem fins lucrativos, que implementa padrões de identificação de
produtos, como código de barras e EPC/RFID, colaborando para o processo de automação
desde a matéria-prima até o consumidor final. Encaminhamento: após a apresentação a GS1
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Brasil foi aprovada como membro na condição de convidado especial.
- Ricardo Dias dos Santos, representante da ABLA - Associação Brasileira de Lojas de
Aquariofilia informou a todos que houve uma reunião com a Secretaria de Pesca e Aquicultura
e essa solicitou assento neste Colegiado. Encaminhamento: a Secretaria foi aprovada como
convidado especial e será encaminhado a essa a solicitação dos documentos para a
consolidação dessa posição.  
 
Agenda Estratégica: balanço/ prestação de contas, assuntos trabalhados e concluídos e
em andamento - Roberto Bezerra, da CBKC - 14h40 às 15h10:  o Presidente apresentou
histórico relacionado ao trabalho que foi realizado para a criação da Agenda Estratégica do
Setor Pet. Disse que foram realizadas atualizações pontuais e agora é o momento de realizar
uma atualização geral com objetivos e metas para os próximos cinco anos. O Senhor Roberto
informou que a Agenda Estratégica - AE possui caráter dinâmico e consultivo adequados as
questões relacionadas ao setor pet, elencadas pelo setor privado e alinhadas junto ao setor
público. Conseguinte fez a leitura da AE e foi decidido por estabelecer um Grupo de Trabalho
para tratar do tema. Francisco Facundo lembrou que essa Câmara não possui um braço
executivo, e por esse motivo houve as criações dos grupos de trabalho para proporcionar
dinamicidade as ações executivas da Câmara e para o setor. Encaminhamento: após os
informes sobre o tema foi aprovado por este Colegiado o GT que tratará sobre a atualização
da AE. O Coordenador do Grupo será o Senhor Roberto Bezerra da CBKC. Os grupos de
trabalhos já existentes de cada vertente da cadeia produtiva farão um apanhado para
proporcionar a atualização da Agenda Estratégica e também apresentar as inovações
necessárias para definição das próximas metas.
           
Indústria:
            - Apresentação e apreciação das contribuições à Consulta Pública CoProdutos
(Portaria nº 151/2018), que objetiva a edição da nova Instrução Normativa de coprodutos
– João Paulo - 15h10 às 15h25: o Presidente informou que o GT para Coprodutos, que
anteriormente foi coordenado pela Lilian, a partir desse momento será coordenado pelo João
Paulo, também representante da ABINPET. Relacionado ao Grupo de Trabalho de
Coprodutos, o Presidente informou que foi definido algumas mudanças, após reuniões
realizadas em São Paulo, com entidades participantes dessa Câmara interessadas pelo tema.
Sobre a Portaria nº 151/2018 esclareceu que esse Grupo de Trabalho apresentou um modelo
de Instrução Normativa o qual foi analisado pelo MAPA, e após análise do DFIP/MAPA, o
documento foi apresentado em audiência pública. O Presidente esclareceu que foi alinhado
algumas alterações por tarde do setor privado e o Senhor João Paulo fará a adequação do
documento e encaminhará novamente ao MAPA. Na oportunidade João Paulo explicou ao
plenário que a consulta pública foi publicada em Diário Oficial no dia 10 de janeiro de 2018
com prazo de sessenta dias para realizar sugestões. As entidades ABIA, APPA, ABINPET e
SINDIRAÇÕES, participantes do Grupo de Trabalho Coprodutos apresentaram sugestões as
quais também foram alinhadas com entidades que solicitaram a ciência relacionada as ações.
Posteriormente, João Paulo fez a leitura dos pontos que foram sugeridos alterações.
Encaminhamento: após a leitura dos pontos, as atualizações sugeridas foram aprovadas pelo
plenário. O Senhor João Paulo fará o encaminhamento do documento ao DFIP/MAPA.     
 
Exportação/Importação: João Paulo - 15h25 às 15h45
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- Proposta de oficio da Câmara Setorial sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor de
a l i m e n t a ç ã o  a n i m a l  p a r a  c u m p r i r  o s  m e m o r a n d o s  c i r c u l a r e s
1 1 / 2 0 1 7 / C G I / D I P O A / M A P A / S D A / M A P A  d e  1 9  d e  m a i o  d e  2 0 1 7  e
402/2017/DHC/CGI/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA de 20 de dezembro de 2017, que
estabelecem as regras de certificação da matéria-prima de origem animal que será
utilizada na alimentação animal para fins de exportação: o Presidente informou a todos
que foi confeccionado ofício sobre o tema o qual está em tramitação.   
 
15h45 às 16h00 - Assuntos Gerais:
- O Presidente propôs a confecção de uma IN referente ao tema alimentos funcionais ou
coadjuvantes para tratar da desburocratização para alimentação e suplementos minerais. Essa
IN será confeccionada a partir do trabalho já existente estabelecido pelo Grupo de Trabalho.
João Paulo representante da ABINPET, Gabriela Mura representante do SINDAN e Fernando
Marcussi representante da ALANAC participarão dessa ação para a confecção dessa IN e os
trabalhos serão coordenados por Joao Paulo. Encaminhamento: após a apresentação das
informações foi aprovada pelo plenário a criação do Grupo de Trabalho com a participação dos
representantes do SINDAN, ABINPET E ALANAC para a criação da minuta da IN.
 
- Sebastião Roberto Sobrinho, representante da COBRAP, informou que ontem foi aprovado
no CONAMA a primeira resolução CONAMA com a participação do setor PET. Essa
Resolução padroniza as marcações de animais da fauna silvestre para uma marcação única e
de âmbito nacional. Disse que a COBRAP iniciou o trabalho em 2016 e agradece a
participação de todos pelo êxito. Também informou que os trabalhos para a padronização dos
empreendimentos de fauna já estão na fase de análise técnica e jurídica no MMA, faltando
somente uma reunião para ir a plenária. Por fim, informou que será iniciado o debate na
Câmara Técnica da Biodiversidade referente a lista PET. Concluiu que o setor está
participando ativamente da construção das normas.
 
- Relacionado ao Congresso que será realizado no Rio de Janeiro o Senhor Wanderson
Ferreira, representante da ANCLIVEPA, informou que quem for participar deverá encaminhar
confirmação até o dia 15 de maio para melhor administração e providências dos
organizadores. Também passou orientações de segurança a todos quais sejam: o meio de
condução mais seguro é o metrô e solicitou que os participantes não passem pela linha
amarela a noite. As orientações de segurança foram informadas pelos organizadores do
evento.
 
16h00 – 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
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Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

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