
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação
Título: Reunião Ordinária N. 24
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

08/11/2018
Hora de
início:

14:00
Hora de
encerramento:

16:45

Pauta da Reunião

14h00 às 14h05
- Abertura da 24ª 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 14h30 - Avisos e informações da Secretaria da Câmara: 
- Proposta de calendário de reuniões - ano 2019 (21.02, 15.05 e 01.10)
- Quadro de Frequências 2018 e apreciação da situação das entidades infrequentes
 
14h30 às 14h45 - Sucessão da Presidência da Câmara Setorial: indicação de nome a ser submetido
ao Ministro, para recondução ou sucessão do atual Presidente – Assessoria das Câmaras
 
14h45 às 15h15 - Agenda Estratégica: atualização para o período de 2019 a 2023 – Roberto Bezerra
/ CBKC
 
15h15 às 15h35  - Indústria:
- Informes da situação atual da Consulta Pública CoProdutos (Portaria nº 151/2018), que objetiva a
edição da nova Instrução Normativa de coprodutos – Barbara Mião
- Informes da situação atual da IN Coadjuvantes – Barbara Mião
- Informes da situação atual da IN Carcaças de Animais de Produção Mortos, porém não abatidos –
Barbara Mião
               
15h35 às 15h45 - Exportação/Importação:
- Informes da situação atual do pleito 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 402/2017DHC/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 - Pet Serv:
- Grupo Clínicas Veterinárias: Proposta de Campanha de Atendimento e Castração de Animais de
Estimação – Wanderson
 
16h00 às 16h30 – Criadouros/Criatórios:
- Aves Ornamentais e Canoras (Atualização) – Sebastião e José Selmi/Luiz Paulo – 16h00 às 16h15
- Peixes Ornamentais: ações desenvolvidas em prol da cadeia produtiva de peixes ornamentais no ano
de 2018 Ricardo Dias – 16h15 às 16h30
               
16h30 às 16h45 - Assuntos Gerais:
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PR - presente / CO - convidado

 

 
16h45 – 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 DANIELA SALIM NAME ABRASE PR
6 HELY ROBERTO NUNES ACASCO PR
7 WANDERSON ALVES FERREIRA ANCLIVEPA PR
8 JOAQUIM MAIA NETO CFBIO PR
9 RONALDO MEDEIROS DE AZEVEDO CFMV PR
10 SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO COBRAP PR
11 AYR DAVID GADRET FOB PR
12 LUIZ FERNANDO DOS REIS ALBUQUERQUE FOB PR
13 ANIBAL SCHMIDT ROLIM FOG PR
14 WALDIR PEREIRA FOGO PR
15 KELI CRISTINA FREITAS CIMITON IPB PR
16 GABRIELA FIGUEIREDO MURA SINDAN PR
17 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE SINDIRAÇÕES PR
18 KELLEN DE SOUSA OLIVEIRA UFG PR
19 BARBARA MIAO ABINPET CO
20 FELIPE WEBER M. SANTOS ABLA CO
21 LUCAS SOARES PORTELA ABRA CO
22 WANDERSON DOS REIS ALANAC CO
23 YVES MICELI ANCLIVEPA CO
24 JOSEMAR FRANCO P. JUNIOR BMJ CO
25 JUSSARA M. C. DUARTE CFB CO
26 HANNAH F. SALMEN SEBRAE CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

14h00  às  14h05  -  Abertura  da  24ª  Reunião  Ordinária  e  Aprovação  da  memória  da  reunião

anterior, pelo Presidente da Câmara Setorial:  a Vigésima Quarta Reunião Ordinária da Câmara

Setorial  da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação foi aberta às quatorze horas do dia oito de

novembro 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. O Secretário da Câmara, o Senhor Francisco Facundo,

submeteu à aprovação do plenário, a Memória de Reunião da 23ª Reunião Ordinária, encaminhada

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

 

14h05  às  14h20  -  Informações  da  Presidência  da  Câmara: Dados  conjunturais  da  cadeia:  o

Presidente apresentou considerações referente ao ano de 2018, disse que agradece a atuação desse Fórum

Consultivo sendo que essa Câmara possibilitou grandes conquistas referente a visualização dessa cadeia

produtiva por parte dos setores privados e públicos. Pois o setor de PET não era considerado com a

importância que possui hoje. Referente aos dados, 2018 consolidou fechamento com R$32 bilhões de

faturamento envolvendo toda a cadeia, criação, indústria e serviço. Crescimento do setor por volta de 8%

e volume de negócios por volta de 3%. Cita que para 2019, a intenção é proporcionar ações em busca de

regulamentação, principalmente para aves, peixes ornamentais e pequenos mamíferos. 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 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 em 2019.

 

14h20 às  14h30 -  Avisos  e  informações da Secretaria da Câmara: o Secretário  da Câmara,  Sr.

Francisco  Facundo,  apresentou  ao  plenário  os  informes  da  Secretaria,  quais  sejam:  Proposta  de

calendário de reuniões para 2019: 25ª Reunião Ordinária, dia 14 de fevereiro, em Brasília, prevista das

14h às 17h; 26ª Reunião Ordinária, dia 16 de maio, em Brasília, prevista das 14h às 17h; 27ª Reunião

Ordinária, dia 01 de outubro, em Brasília, prevista das 14h às 17h. O calendário foi aprovado pelo

plenário.  Quadro  de  Frequências  2018  e  apreciação  da  situação  das  entidades  infrequentes:

Francisco Facundo informou que há  duas  entidades  com frequência  irregular  sendo estas:  ABZ e

ACASCO. Encaminhamento: na oportunidade o plenário decidiu por manter as duas entidades até

verificação das intercorrências.

 

14h30 às 14h45 - Sucessão da Presidência da Câmara Setorial: indicação de nome a ser submetido

ao Ministro,  para recondução ou sucessão do atual  Presidente  –  Assessoria  das  Câmaras:  o

Secretário da Câmara, Francisco Facundo, informou que o mandato do atual Presidente encerrou em 18

de setembro do ano corrente. Disse que foi encaminhado, aos membros desse Colegiado, comunicado

sobre esse fato e verificação de possíveis interessados ao encargo. Esclareceu que, conforme expresso no

Regimento Interno, para o preenchimento de vaga de Presidente de Câmaras, o Colegiado deverá indicar

nomes dentre os seus membros, a serem submetidos ao Presidente do CONSAGRO, para escolha e

posterior designação e/ou recondução para o referido encargo. Comentou que apesar da exigência do

Regimento Interno, da indicação de lista tríplice, tem-se orientação da atual Administração do MAPA

que poderá ser indicado somente um nome de consenso, caso o plenário opte por esta alternativa. Feitas

as  explicações,  o  Secretário  indagou  se  haviam  interessados  em  concorrer  a  vaga,  tendo  sido

apresentado, pelo plenário, a manifestação pela recondução do atual Presidente. Na oportunidade,

foi consultado o Senhor José Edson de França a se aceitaria, ou não, sua recondução, sendo aceita

a função de presidir esse Colegiado por mais um período. A indicação para a recondução foi

aprovada por unanimidade dos presentes, a qual será levada ao Presidente do CONSAGRO, para

apreciação  e,  se  de  acordo,  designação/recondução  do  Sr.  José  Edson  para  mais  um mandato  na

presidência da Câmara Setorial. Encaminhamento: adotar as providências para publicação de nova

Portaria com a recondução do atual Presidente, bem como atualização dos membros da Câmara Setorial,

tarefa que ficará a carga da Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas – ACST/MAPA.
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14h45 às 15h15 - Agenda Estratégica: atualização para o período de 2019 a 2023 – Roberto Bezerra

/ CBKC: 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. Citou que a

responsabilidade de atualização da AE era do Senhor Roberto, representante da CBKC, contudo esse foi

impossibilitado de estar  presente devido a questões de saúde.  Esclareceu que a forma de trabalho

continua a mesma com a permanência de cinco eixos temáticos, pois ainda estabelecem a necessidade

atual do setor. Citou que continua elencado os três pilares do setor PET. Por fim, enfatizou que esse

documento apresentado foi encaminhado via e-mail para todos os membros desse Colegiado. Kellen

apresentou ao plenário, informações relacionadas à capacitação, que traz curso de capacitação para BEA

em plataforma EAD. Solicitou apoio para o curso referente a confecção de material didático sendo essa

sua  proposta  para  inclusão  junto  a  AE.  O Presidente  disse  que  essa  ação  da  Kellen  fará  parte  da

atualização da AE sendo consolidada as argumentações de todos sobre o tema. Encaminhamento: foi

aprovada a agenda para o período de 2019 a 2023, na forma apresentada. Facundo encaminhará a todos

os membros, solicitando sugestões até o dia 10.12.2018, para ajustes. 

15h15 às 15h35 - Indústria:

- Informes da situação atual da Consulta Pública CoProdutos (Portaria nº 151/2018), que objetiva

a edição da nova Instrução Normativa de coprodutos – Barbara Mião: a Consulta Pública foi

realizada e a proposta de Instrução Normativa segue para assinatura do ministro. Informes da situação

atual da IN Coadjuvantes – Barbara Mião: a tabela está praticamente consolidada falta somente a

parte de coadjuvantes de alimentos. Cita que a probabilidade é de aprovação e publicação até o final do

ano. Daniela Name solicita informações sobre o tema devido à importância e fará as conversas com a

ABINPET. O Presidente disse que o debate está em posicionamento final. - Informes da situação atual

da IN Carcaças de Animais de Produção Mortos, porém não abatidos – Barbara Mião: aguarda a

publicação. Carlos Alberto disse que na reunião de aves e suínos considerou que seria proibida as

carcaças de animais mortos, porém não abatidos.

 

15h35 às 15h45 - Exportação/Importação:

- Informes da situação atual do pleito da Câmara Setorial sobre as dificuldades enfrentadas pelo

s e t o r  d e  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

402/2017DHC/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: Bárbara informou que com relação aos testes anti mortem em peixes o

posicionamento que foi dado é de que seria verificado pelo Dr. Celso Gabriel. Os demais temas estão

sem movimentação.

 

15h45 às 16h00 - Pet Serv:

- Grupo Clínicas Veterinárias: Proposta de Campanha de Atendimento e Castração de Animais de

Estimação – Wanderson: Wanderson Wanderson disse que está propondo a realização de campanha

chamada  de  atendimento  e  castração  a  nível  nacional  e  solicitou  ao  Sr.  Yves  Miceli,  também

representante da ANCLIVEPA, que realizasse apresentação sobre a proposta da campanha, o qual iniciou

informando que a campanha é intitulada Vet Solidário e tem por objetivo ações conjuntas do CFMV /

CRMVs e ANCLIVEPA BRASIL que consolida a criação de uma força tarefa nacional de médicos

veterinários especializados em pequenos animais, unidos através dos: Conselho Federal de Medicina
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Veterinária (CFMV), Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMVs), ANCLIVEPA BRASIL e

REGIONAIS, Consultórios, Clínicas e Hospitais Privados de Medicina Veterinária, Universidades e

empresas do setor privado de Medicina Veterinária, Prefeituras Municipais, para educação e incentivo à

guarda responsável dos proprietários de cães e gatos no Brasil, de maneira seletiva a atender e prestar

assistência médico veterinária para cães e gatos para a comunidade devidamente comprovada de baixa

renda. Salienta que a força tarefa compreende ações comunitárias e multidisciplinares para identificação

do animal, alimentação, higiene, vacinação e vermifugação correta, castração e posse responsável, e por

fim, adoção de animais. Finalizou sua apresentação informando que o lançamento da campanha será no

Congresso Brasileiro da Anclivepa de 2019. Wanderson disse que a proposta é realizar um balanço de

ética em todo o setor. Na oportunidade foi aprovado pelo plenário a inclusão da Câmara PET no Projeto.

Decisão:  criado um GT, sob a  coordenação do Senhor Yves Miceli  para estudo sobre o tema.  Os

interessados  em  participar  do  GT  deverão  se  comunicar  com  o  coordenador  para  indicação  de

participação no mesmo. O Presidente informou que esse será um tema dentro da Agenda Estratégica.

16h00 às 16h30 – Criadouros/Criatórios:

- Aves Ornamentais e Canoras (Atualização) – Sebastião e José Selmi/Luiz Paulo – 16h00 às 16h15:

o Senhor Sebastião da COBRAP disse que houve publicação de duas Resoluções CONAMA de nº 487 e

489 tendo os trabalhos iniciados em 2016 junto ao MMA e IBAMA. As duas Resoluções visam criar

padronização nacional para que os órgãos ambientais sigam uma referência para marcação e categorias

de empreendimentos de fauna e padronização dos licenciamentos ambientais.  Disse que com essas

Regulamentações houve uma desvinculação do IBAMA a esses temas. Não cabe mais ao IBAMA as

licenças de transporte interestadual. Outro tema é relacionado a primeira oficina para a matriz da Lista

PET, sendo essa posicionada em prática no mês de novembro com conclusão dos trabalhos em dezembro.

Cita  que  essa  ação  também foi  outro  ganho  do  setor.  Conseguinte,  disse  que  foi  protocolado  no

CONAMA proposta substitutiva de Resolução relacionada à criação amadorista de passeriforme sendo

essa ação de grande amplitude para 2019. Outro tema: Sebastião disse que foi concluído trabalho iniciado

em 2014 relacionado à GTA para animais de estimação. Disse que já foi assinada pelo MAPA e acredita

que ainda não houve a publicação devido a transição de governo. Anibal Rolim (FOG) apresentou

preocupação, pois a lista PET para animais silvestres brasileiros não engloba os animais exóticos, e por

isso os animais exóticos ficaram sem uma base de sustentação. Salienta que os animais exóticos estão

sem regulamentação, pois a IN 03 que estabelecia a criação de animais exóticos foi esquecida pelo

IBAMA. Disse que os criadores de animais exóticos estão impedidos de criação e exposição. Por fim,

solicita auxílio para estabelecer ações para mediação dessa necessidade. O Presidente esclareceu que o

tema deverá  ser  discutido através  do Grupo de  Trabalho de  Aves  para  busca  de  melhor  caminho.

Encaminhamento: Sebastião informou que o tema poderá ser estudado junto ao GT para a busca de

soluções e alinhamento de ações.

- Peixes Ornamentais: ações desenvolvidas em prol da cadeia produtiva de peixes ornamentais no

ano de 2018 Ricardo Dias – 16h15 às 16h30: Felipe Santos (ABLA) informou que sobre o comércio de

répteis e anfíbios nos estados, houve reunião com a ABEMA e foi solicitado movimentação no estado do

Paraná. Disse que esse pedido foi acatado e foi apresentada proposta que poderá ser estabelecida como

diretriz aos outros estados. Enfatiza que em segundo momento haverá seminário para alinhamento de

propostas  e  aprimoramento.  Outra  questão é  relacionada ao comércio  de  crustáceos  e  ciprinídeos

ornamentais e ao impacto que essa importação poderá ocasionar. Disse que o MAPA propôs em reunião,

que o setor corroborasse um protocolo de atuação onde o setor assumiria responsabilidades para obter a

liberação desses produtos. Salienta que houve avanços em material técnico para essa finalidade e esse
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está  praticamente  aprovado  pelo  MAPA  sendo,  em  futuro,  novamente  liberada  a  importação  de

ciprinídeos. Outro tema é relacionado a Portaria nº 445 relacionada as espécies ameaçadas de extinção,

quinze espécies dentre as mais exportadas de ornamentais pelo Brasil seriam proibidas de coleta. Foi

realizado um trabalho técnico para avaliação dessas espécies verificada que a causa dessa ameaça às

espécies é a construção de hidrelétricas e não a coleta extrativista. Pelas tratativas foi revertida as ações e

será  consolidada  regulamentação  permitindo  a  coleta  dessas  espécies.  Finalizando,  disse  que  foi

convidado a participar de reunião para tratar o Plano Nacional de Combate as Espécies Exóticas, no caso,

peixes ornamentais. Disse que fizeram apresentação nessa reunião enaltecendo a informação de que no

Brasil há somente espécies exóticas devido a políticas públicas lançadas pelo IBAMA corroborando pela

existência de espécies exóticas e ausência de espécies endêmicas. O próprio governo fomentou espécies

exóticas e agora necessita realizar o fomento de política pública de espécies endêmicas. Outro assunto:

citou que houve a publicação de acordo de cooperação técnica da SEAP para aquariofilia e agora será

consolidado parecer. Também foi consolidado protocolo sanitário, sob condição de prazo de 72, para

apresentação de documentação em despacho de importação nos aeroportos brasileiros. Último assunto:

disse que os alunos de veterinária não possuem em sua grade curricular matérias referentes ao estudo de

peixes ornamentais, contudo há conversas para que seja consolidada essa adesão. Encaminhamento:

serão apresentados os temas, com necessidades de estudos, junto ao GT de Aves.

 

16h30 às 16h45 - Assuntos Gerais: o Presidente disse que o Manual de BEA, consolidado por Kellen,

ainda não foi colocado no site do MAPA, devido à falta de pagamento de algumas empresas que se

comprometeram com essa ação. Esse pagamento, como já foi anteriormente explicado é para custear a

diagramação do documento e  consolidação em formato digital.  Colocada a  situação por  Kelly foi

verificada entre todos quais são as entidades que poderiam continuar realizando esse auxílio financeiro.

Finalizando o tema Kellen verificará novo orçamento para atualização e esse será repassado aos membros

desse Colegiado.

 

16h45 – 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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