
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação
Título: Reunião Ordinária N. 23

Local:
Centro de Convenções Sul-América, 1º. andar, em frente ao Auditório 3. Endereço:
Av: Paulo de Frontin, 1 (acesso principal pela Rua Beatriz Larragoiti Lucas) - Cidade
Nova - Centro - Rio de Janeiro

Data da
reunião:

08/06/2018 Hora de início: 10:00
Hora de
encerramento:

16:00

Pauta da Reunião

10h00 às 10h20
- Abertura da 23ª Reunião Ordinária e Aprovação da memória da reunião anterior, pelo Presidente da
Câmara Setorial
- Mensagem de boas vindas do Presidente da Anclivepa Brasil e Anclivepa RJ
 
10h20 às 10h40 - Informações da Presidência da Câmara: 
- Dados conjunturais da cadeia
- Informes sobre a proposta de PL Pet (Marco Regulatório do Setor)
 
10h40 às 11h00 - Avisos e informações da Secretaria da Câmara: 
-  Próxima reunião ano 2018 (08.11) - confirmar
- Ofício encaminhado e respectiva resposta: Of. 002/2016 (DSA/SDA), solicita a viabilização do
Trânsito Nacional de Aves de Estimação
             
11h00 às 12h30 – Proposta Agenda Estratégica 2019 / 2023 - Roberto Bezerra, da CBKC
 
12h30 às 14h00 – Almoço (livre)
               
14h00 às 14h40 - Indústria:
- Atualização da Consulta Pública CoProdutos (Portaria nº 151/2018), que objetiva a edição da nova
Instrução Normativa de coprodutos – João Paulo
- Proposta IN Coadjuvantes – João Paulo
- IN Carcaças de Animais de Produção Mortos, porém não abatidos (Atualização) - João Paulo
               
14h40 às 14h45 - Exportação/Importação – (Atualização) - João Paulo
 
14h45 às 15h00 – Propor análise da Norma do MAPA sobre viagens de animais domésticos
destinados à comunidade europeia, para permitir que o michoship e a vacina anti rábica sejam feitos
concomitante – CFMV, Ronaldo Azevedo
 
15h00 às 15h45 – Aves Ornamentais e Canoras (Atualização) – Sebastião e José Selmi/Luiz Paulo
 
15h45 às 16h00 - Assuntos Gerais:
 
16h00 – Encerramento
.
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PR - presente / CO - convidado

 

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 LUIZ PAULO MEIRA LOPES DE AMARAL ABRASE PR
7 FERNANDO LUÍS MARCUSSI ALANAC PR
8 WANDERSON ALVES FERREIRA ANCLIVEPA PR
9 SYLVIA RORIZ DE CARVALHO CFB PR
10 NEY FERNANDO DE MELLO NEVES FILHO CFB PR
11 JOAQUIM MAIA NETO CFBIO PR
12 RONALDO MEDEIROS DE AZEVEDO CFMV PR
13 NIVIO DOS SANTOS FILHO FFB PR
14 KELI CRISTINA FREITAS CIMITON IPB PR
15 GABRIELA FIGUEIREDO MURA SINDAN PR
16 KELLEN DE SOUSA OLIVEIRA UFG PR
17 VERA LUCIA MACHADO DA SILVA CRMVRS PR
18 JOAO PAULO FERNANDES SANTOS ABINPET CO
19 CATIA MACEDO ABRA CO
20 ALESSANDRA PARISI GS1 Brasil CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

10h00  às  10h20  -  Abertura  da  23ª  Reunião  Ordinária  e  Aprovação  da  memória  da  reunião

anterior,  pelo  Presidente  da  Câmara Setorial  e  Mensagem de  boas  vindas  do  Presidente  da

Anclivepa Brasil e Anclivepa RJ: a Vigésima Terceira Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia

Produtiva de Animais de Estimação foi aberta às dez horas do dia oito de junho de 2018, no Centro de

Convenções Sul-América, 1º. andar, Cidade Nova - Centro - Rio de Janeiro/RJ, pelo Presidente da

Câmara,  o  Senhor  José  Edson de  França,  que  agradeceu  a  presença  de  todos.  Na  oportunidade  o

Presidente parabenizou o evento e passou a palavra ao Senhor Wanderson Ferreira, representante da

ANCLIVEPA que também agradeceu a presença de todos e enfatizou que o evento foi realizado com o

auxílio das ANCLIVEPAS Brasil, ANCLIVEPA/RJ e UFG pela pessoa da Senhora Kellen Oliveira.

Conseguinte, o Presidente da ANCLIVEPA Brasil, o Senhor Marcello Rodrigues da Roza deu as boas-

vindas a todos os presentes enalteceu os trabalhos do 39º Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA e do 15º

Congresso Internacional da FIAVAC e salientou que este é um momento para somar conhecimento

profissional com o compartilhamento de informações entre participantes e renomados palestrantes que

discutirão temas relevantes importantes ao exercício da clínica de pequenos animais em suas mais

distintas áreas. Após as apresentações e agradecimento o Presidente desse Colegiado passou a palavra ao

Secretário da Câmara, o Senhor Francisco Facundo, que submeteu à aprovação do plenário, a Memória

de Reunião da 22ª Reunião Ordinária,  encaminhada previamente, por meio eletrônico, a qual foi

aprovada, sem ressalvas, por unanimidade do plenário e seguiu para assinatura dos membros.

 

10h20 às 10h40 - Informações da Presidência da Câmara: o Presidente ainda apresentou dados

conjunturais da cadeia  os quais enfatizam que no Brasil  há em torno de 102 milhões de animais
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conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE sendo o segundo país em quantitativo de

animais domésticos. Informou ainda que as zoonoses estão sendo pesquisadas em parcerias entre setor

privado e Universidades. Relacionado ao faturamento total esse pode ser contabilizado em torno de R$25

bilhões com crescimento futuro por volta de 8%, chegando a R$26 bilhões em 2018. Relacionada as

exportações  brasileiras,  o  cenário  é  de  fechamento,  em 2017,  em R$  210  milhões  de  dólares  de

faturamento, grande parte desse número concentra a alimentação animal. 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. Salientou

que esse PL foi apensado ao PL 215 que estabelece as tratativas do BEA, e que também já foi solicitado a

desapensação desse para melhor andamento do PL Pet. Contudo, após conversas internas foi decidido

que a melhor estratégia será reapresentar o PL em 2018, pois, antes das eleições todos os projetos são

engavetados e após as eleições serão reapresentados.

 

10h40 às  11h00 -  Avisos  e  informações da Secretaria da Câmara: o Secretário  da Câmara,  Sr.

Francisco Facundo, apresentou ao plenário os informes da Secretaria, quais sejam: Próxima reunião ano

2018 (08.11): 24ª Reunião Ordinária, dia 08 de novembro, em Brasília, prevista das 14h às 17h. Ofício

encaminhado e respectiva resposta: Of. CSPet nº 002/2016 (DSA/SDA): Facundo informou que esse

ofício foi encaminhado ao DSA/SDA/MAPA, solicitando a viabilização do Trânsito Nacional de Aves de

Estimação e que, em face disto, o MAPA instituiu um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 36,

publicada no DOU de 20.04.2018, composto por dois representantes do DSA/SDA, um do FONESA e

três deste colegiado (José Selmi, Sebastião Roberto da Silva Sobrinho e Antônio Fernando Burani), para

avaliar e discutir a proposta apresentada pela  Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de

Estimação para alteração nos procedimentos de trânsito nacional de aves de estimação, estabelecendo o

prazo de 120 dias para a apresentação dos resultados dos trabalhos do GT, podendo ser prorrogado e que

a primeira reunião do GT está marcada para o próximo mês.     

 

11h00 às  12h30 – Proposta Agenda Estratégica 2019 /  2023 -  Roberto Bezerra,  da CBKC: o

Presidente apresentou histórico relacionado ao trabalho para a criação da Agenda Estratégica do Setor

Pet. Disse que foram realizadas atualizações pontuais e agora é o momento de apresentar atualização

geral  com objetivos e metas para os próximos cinco anos,  2019/2023.  O Senhor Roberto Bezerra,

representante da CBKC informou que a Agenda Estratégica - AE possui caráter dinâmico e consultivo

adequados às questões relacionadas ao setor pet, elencadas pelo setor privado e alinhadas junto ao setor

público. Por esse motivo estabelece a necessidade de atualização para novo período. Após as explicações

foi definido, pelo Presidente, que o Senhor Roberto será o coordenador de todo o processo de atualização

e que as ações serão divididas em GT’s para otimização de tempo e trabalho. Encaminhamento: os

coordenadores de cada GT desse Colegiado ficarão responsáveis pela atualização da AE em questões

específicas. Referente a Marco Regulatório, o Presidente propõe que cada GT realize seus estudos sobre

as  questões  específicas  e  apresente  para  a  plenária. A  Governança  da  Cadeia,  o  Fomento  serão

atualizados pelo Presidente e Roberto Bezerra e o tema Industria será atualizado pelo Presidente. Os

GT’s da Câmara estão compostos pelos seguintes grupos: Criadouros, Indústria, PET Serv, Capacitação

Profissional, Exportação e Importação e Governança. Salienta que os coordenadores desses grupos

poderão utilizar vários formatos para administrar as informações para atualização.  Finalizando o tema o

Presidente informou a todos que as atualizações de todos os Grupos de Trabalho serão apresentadas na

reunião  de  novembro  e  que  o  Secretário  da  Câmara  encaminhará  a  todos  os  membros  a  Agenda

Estratégica para atualização e fará o lembrete de responsabilidades.
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14h00 às 14h40 - Indústria: Atualização da Consulta Pública CoProdutos (Portaria nº 151/2018),

que objetiva a  edição da nova Instrução Normativa de coprodutos  –  João Paulo:  João Paulo

informou que as manifestações referentes à atualização da Consulta Pública relacionadas a CoProdutos

foram motivadas por interpretações errôneas, contudo o processo de esclarecimentos já foi iniciado.

Proposta  IN  Coadjuvantes  –  João  Paulo:  relacionado  aos  coadjuvantes  houve  entendimentos

relacionados à existência de estudos paralelos por parte do SINDAN e da ABINPET. Informou que o

SINDAN e a ABINPET realizarão apresentação na próxima reunião sobre o tema. IN Carcaças de

Animais de Produção Mortos,  porém não abatidos (Atualização) -  João Paulo:  sobre a  IN de

carcaças de animais mortos, porém não abatidos o Presidente informou que a intenção é que seja dada

destinação viável a esse produto, no entanto não há legislação dessa ação. Citou que foram realizadas

reuniões entre DSA/MAPA, Deputado Valdir Colatto e alguns representantes do setor privado para tratar

do tema. O Presidente ainda deixa claro que, em sua opinião, entende que existe um problema de imagem

junto ao consumidor em uso de animais mortos, porém não abatidos. Esclareceu que na última reunião da

Câmara foi estabelecido que esse Colegiado iria se posicionar e apresentou o histórico das ações da

Câmara  perante  o  tema  que  são  as  seguintes:  Na  última  reunião  desse  Fórum Consultivo  houve

comunicado de que a Câmara iria se posicionar após as manifestações dos membros desse Colegiado.

Após o encaminhamento de solicitação de manifestações pela secretaria da Câmara aos membros da

CSPET  houve  a  manifestação  do  SINDIRAÇÕES  e  da  ABINPET,  as  demais  entidades  não  se

manifestaram. Posteriormente, foi encaminhado ao Departamento do MAPA responsável pelo tema.

Porém houve no dia 26 de maio, pelo MAPA, a prorrogação do prazo dessa Consulta Pública até o dia 23

desse mês. O entendimento da Presidência desse Colegiado é de que havia somente manifestação da

ABINPET e do SINDIRAÇÕES devido a não manifestação por parte da ABRA, também interessada no

tema. Entretanto, o Senhor Marcell Castro, representante da ABRA, apresentou o seu relato dos fatos:

disse que em 24/04/2018 a Secretaria da CS PET informou aos integrantes sobre a publicação da Portaria

37/2018 e estabeleceu prazo até 11/05/2018 para que os mesmos concentrassem as sugestões nos e-mails

de joao.paulo@abinpet.org.br;  e bruno@sindiracoes.org.br;  com cópia para a Secretaria no e-mail

camara.pet@agricultura.gov.br. Enfatizou que no mesmo dia 24/04/2018, enviou e-mail a todos os

membros  solicitando  que  as  contribuições  fossem encaminhadas  a  todos,  mas  não  somente  para

joao.paulo@abinpet.org.br; bruno@sindiracoes.org.br e camara.pet@agricultura.gov.br. Desse pedido

salientou que não obteve resposta. Disse que até a data de 11/05/2018  nenhuma das instituições membro

da CSPET enviou contribuições ao e-mail da camara.pet@agricultura.gov.br, e apesar de nenhuma das

entidades membro da CSPET ter enviado contribuições até o dia 11/05/2018, no dia 14/05/2018, às

17:57, a Secretaria da CS-PET/MAPA encaminhou para conhecimento de todos material feito por João

Paulo da ABINPET e Bruno do SINDIRAÇÕES, sobre a Portaria nº 37/2018, solicitando a manifestação

impreterivelmente até as 18 horas do dia 16/05/2018, para os e-mails joao.paulo@abinpet.org.br; e

bruno@sindiracoes.org.br; com cópia para a Secretaria no e-mail camara.pet@agricultura.gov.br, No e-

mail foi informando que os membros que não manifestassem até o dia 16/05/2018 às 18 horas  estariam

de acordo com a proposta. Finalizando seu relato, informou que no dia 16/05/2018, as 17h10min, enviou

e-mail informando que a ABRA não estava de acordo e colocou as considerações da ABRA sobre o

documento apresentado por ABINPET e SINDRAÇÕES. Disse que no dia 21/05/2018 obtive a seguinte

resposta do Sr. Facundo: ''Caro Marcell, se a posição da ABRA não estiver em consonância com a

proposta da Câmara Setorial, a ABRA deverá apresentar/inserir sua proposta no sistema indicado na

consulta pública, para apreciação da área técnica responsável". E vendo que as contribuições enviadas no

dia 16/05/2018 foram desprezadas, no dia 25/05/2018, mais uma vez relatou que a posição da ABRA

neste caso não estava alinhada com a sugestão apresentada pelos Srs. João Paulo da ABINPET e Bruno

do SINDRAÇÕES e solicitou que deveriam, no mínimo, registrar que a ABRA não está de acordo com
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as  sugestões  apresentadas.  Informou ainda  que  havia  sido  prorrogado  prazo  até  23/06/2018  para

manifestação sobre o tema com a publicação da portaria 67 de 18 de maio de 2018 e solicitou a inclusão

do tema na pauta da reunião CSPET do dia 08/06/2018." Sendo exaurido o tema e após debate acalorado

foi votado as seguintes propostas: Encaminhamento: Primeira proposta: Cancelar o primeiro documento

já proposto pela CSPET ao DFIP/MAPA e voltar às discussões para encaminhar nova proposta. Segunda

Proposta: Manter o documento já encaminhado pela CSPET com as propostas sugeridas ao DFIP/MAPA.

A votação em plenário se deu da seguinte forma: ABRA, ALANAC, CFB, CFBIO, UFG votaram pela

primeira proposta. CFMV, IPB, ABINPET votaram pela segunda proposta. ABLA, ABRASE, FFB,

SINDAN,  ANCLIVEPA se  abstiveram.  Após  a  votação  foi  escolhido  pela  maioria  dos  membros

presentes que o documento que será encaminhado ao DFIP/MAPA será confeccionado pela CSPET por

relatoria  técnica.  A  Senhora  Kellen  Oliveira,  representante  da  UFG  fará  a  relatoria  técnica  dos

documentos já apresentados pelas entidades interessadas, onde apresentará parecer aos membros desse

Colegiado, os quais acompanharam a relatora ou não. Kellen encaminhará sua proposta de relatoria até o

dia 15 de junho à secretaria da CSPET e essa encaminhará a proposta a todos os membros os quais

deverão expressar seu voto via e-mail com justificativas fundamentadas.

 

14h40 às 14h45 - Exportação/Importação – (Atualização) - João Paulo: não houve comentários.

 

14h45 às  15h00 –  Propor  análise  da  Norma do MAPA sobre  viagens  de  animais  domésticos

destinados à comunidade europeia, para permitir que o microchip e a vacina antirrábica sejam

feitos concomitante – CFMV, Ronaldo Azevedo: o Senhor Ronaldo Azevedo explicou aos membros

desse Colegiado que, em sua opinião o microchip e a vacinação devem ser realizados concomitantemente

e sugeriu que esta regra deve ser normatizada pelo MAPA. Salientou que a comunidade veterinária deve

ser esclarecida quando as duas ações. Posteriormente, o Presidente iniciou as explicações e abriu a

palavra para os presentes. As explicações foram referentes à criação de um manual de procedimentos.

Encaminhamento:  Ronaldo  Azevedo  apresentará  na  próxima  reunião,  proposta  para  manual  de

procedimentos para vacinação e microchipagem.

 

15h00 às 15h45 – Aves Ornamentais e Canoras (Atualização) – Sebastião e José Selmi/Luiz Paulo:

o Senhor Luiz Paulo representante da ABRASE informou que a GTA do MAPA não facilita o trânsito

com o animal. Salienta que alguns estados criam dificuldades e também solicitam a GTA estadual além

da  GTA federal.  Informou  que  os  estados  de  São  Paulo  e  Santa  Catarina  proporcionam maiores

restrições. Enfatizou que o tema deve ser tratado em reunião conjunta do MAPA e estados para ser

estabelecida regra geral com objetivo de promover melhoria de trânsito em todo o território nacional.

Relacionado aos temas discutidos pelo CONAMA, Luiz Paulo informou que os temas criadores, pesca

amadora, lista PET terão seus debates retomados e solicitou que os interessados participem das reuniões

para auxiliar na construção das decisões. Informou que a próxima reunião do CONAMA será dia 18 de

junho. Relacionada a lista de domésticos informou que foi realizada a proposta dentro do CONAMA para

a atualização dessa lista a partir  da lista apresentada em 2005. E referente a lista PET, Luiz Paulo

salientou que quatro estados possuem listas estaduais e ainda não foi consolidada uma lista PET nacional

o que causa entraves. Finalizando o debate o Presidente salientou que essas regulamentações serão

tratadas junto a atualização da Agenda Estratégica da CSPET com objetivo de acelerar as tomadas de

decisões. O representante da ABLA, o Senhor Ricardo dos Santos enalteceu que a ilegalidade prejudica o

setor, no entanto não é simples essa legalização. Enfatiza que as regras de estados, municípios e federais

são muito distintas e complicadas de se seguir todas elas. Informa ainda que é necessária a uniformização

legal para a melhoria desse sistema.
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15h45 às 16h00 - Assuntos Gerais: Kelly Cristina Cimiton, representante do Instituto PET Brasil

informou que relacionado ao Manual de Boas Práticas faltam os pagamentos de algumas entidades.

Porém, disse que mesmo com a realização do pagamento por parte dos não pagantes o valor final não

findará todo o montante inicial devido a saída de duas entidades da CSPET. Solicitou que dentre as

entidades desse Fórum Consultivo, que ainda não participaram do rateio, se disponham financeiramente

para finalização dessa dívida. Na oportunidade a entidade ABRA se comprometeu a participar do rateio.

 

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

 

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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