
  
  

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO ÀS CÂMARAS SETORIAIS E TEMÁTICAS  

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

   

MEMÓRIA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

  LOCAL: Videoconferência 

DATA: 29/07/2021 

HORÁRIO: 14:30 às 17:00h. 

  

PAUTA 

14h30 às 14h40 (10min) 

- Abertura da 31ª Reunião Ordinária, pelo Presidente da Câmara Setorial e apresentação do novo 

Secretário de Política Agrícola - SPA/MAPA, Guilherme Bastos 

 

14h40 às 15h15 - Informações da Presidência da Câmara: (35min) 

Pontos Positivos: 

1. Dados conjunturais da cadeia 2021: Números de Mercado - Projeção 

2. Proposta de Revisão da Agenda Estratégica - 2021/2026 

Pontos Negativos: 

1. PL Pet 6.590/2019 (parado).  

2. Decreto PET MAPA 

3. PL 318/2021 - Criação de animais se tornar patrimônio cultural imaterial 

4. PL 6.054/2019 - Natureza jurídica dos animais não humanos 

5. PL - Pet Shops precisam de RT (MV ou Zootecnista) 

  

15h15 às 15h25 - Avisos e informações da Secretaria da Câmara: (10min) 

- Próxima reunião ano 2021 (10.11). Confirmada 

  

15h25 às 15h40 - Peixes Ornamentais - Ricardo Dias / Felipe Weber (15min) 

- Emissão de Licença CITES pelo IBAMA: morosidade na emissão das licenças para exportação 

  

15h40 às 15h55 - Indústria - Barbara Mião (15min). (Apresentação no site da Câmara) 

- Plano de Ação DIPOA 

- ANVISA - Cosmético 

                        

15h55 às 16h05 - Exportação/Importação - Barbara Mião (10min). (Apresentação no site da Câmara) 

- Atualização 

  

16h05 às 16h20 (15min) 

- Aves Ornamentais e Canoras (Atualização) - Sebastião Sobrinho 

  



16h20 às 16h45 (20min) 

- Atualização da 1ª prévia do  volume II do Manual de Boas Práticas na Criação de Animais de Estimação 

(Aves Canoras e Ornamentais) - UFG, Kellen Oliveira. 

  

16h45 às 16h55 - GT Medicamentos Veterinários - Gabriela Mura (10min) 

- Regulação dos medicamentos veterinários controlados 

- Situação de abastecimento de vacinas para animais 

  

16h55 às 17h00 - Assuntos Gerais: 

  

17h00 - Encerramento 

  

OBSERVAÇÕES: Informes sobre itens da pauta (registrados acima e encaminhamentos abaixo):  

- PL 6.590/2019: o Presidente comentou que tá difícil andar com este PL e que uma 

possibilidade/alternativa poderá ser um Decreto presidencial. 

 

- Decreto Pet MAPA: o Secretário da Câmara Setorial, Francisco Facundo, lembrou que o processo 

relativo a este assunto, em tramitação no MAPA, continua parado há meses, na carga do MAPA, 

aguardando uma definição sobre o estudo do jurídico da ABINPET, conforme registrado na memória de 

reuniões anteriores, relembrando que na última reunião o Presidente disse que o assunto estava 

paralisado, mas que ia cuidar para que haja uma decisão, ressaltando a importância de se ter um 

posicionamento da Câmara Setorial, sobre sua continuidade, com indicação de alternativa para 

prosseguimento ou de arquivamento. O Presidente se comprometeu a diligenciar o assunto.  

 

- PL 5.306/2019 (Pet Shops): o Presidente informou que este PL é de autoria do Deputado Domingos 

Sávio, mas que a FPA não o encampou. Foi comentado, também, que o MAPA precisa se posicionar em 

relação a ele e posicionar a FPA. Sugeriu-se, ainda, realizar uma reunião com o Presidente do Instituto 

Pensar, para tratar o assunto. Para tanto, foi constituído um GT, composto pelas seguintes entidades e 

respectivos representantes: ABINPET, Bárbara Mião; ANCLIVEPA, Yves Carvalho; e CFMV, Ronaldo 

Medeiros, coordenado pelo último, com o objetivo de propor sugestões ao referido PL e apresentá-las na 

próxima reunião.  

 

- Atividades do GT Aves: o coordenador do GT, Sebastião Roberto, apresentou os posicionamentos das 

ações do grupo.  

 

- Manual de Boas Práticas na Criação de Aves Canoras e Ornamentais: Kellen Oliveira referiu-se ao 

combinado na reunião anterior e comentou sobre a evolução da prévia do  volume II (Aves Canoras e 

Ornamentais). Após comentários e sugestões dos membros, restou o entendimento de que, a Hellen 

encaminhará, na próxima semana, o material relativo ao 1º capitulo ao Coordenador do GT Aves, para 

analise e correções pelos representantes do GT, e solicitou que a enviassem a lista das aves mais criadas, 

para ela ter noção de como poderá ser determinada a questão de alojamentos. De posse nessa lista, 

iniciará o desenvolvimento deste quesito, e se a referida lista for enviada logo, ela prevê encaminhar o 

capitulo relativo a alojamentos em setembro, pra avaliação do GT.   

 

- GT Medicamentos Veterinários: o representante do SINDAN, Ricardo Pamplona, em substituição à 

Coordenadora do GT, Gabriela Mura, prestou esclarecimentos sobre os 2 temas que estão na pauta do 

grupo, conforme a seguir: a) Situação de abastecimento de vacinas para animais: a falta de vacinas no 

mercado, especialmente, a antirrábica, é decorrente de vários fatores, principalmente da falta de insumos 

farmacêuticos, visto que a indústria reduziu, em torno de 50%, sua capacidade de produção, em virtude 

da questão relacionada à febre aftosa. Com isso, grande parte dos insumos farmacêuticos tem que ser 



importados e devido a pandemia houve atraso significativo em vários países, fazendo com que atrasasse a 

produção de alguns medicamentos. No caso dos produtos importados, em grande parte, surgem outras 

dificuldades que atrasa o processo, pois cada lote tem que ser submetido à avaliação do Ministério da 

Agricultura, para teses de eficiência, segurança, inocuidade e pesquisa de vírus ativos, realizados pelos 

laboratórios do MAPA. Esses produtos não podem ser comercializados sem passar pelo controle do 

MAPA. Daí pode surgir outros fatores que também contribuem para atrasar o processo, por exemplo, o 

fato do método de analise ser diferente dos importados, isto pode gerar diferença nos resultados, e 

quando isto acontece, tem que se repetirem provas, etc. Como se trata de provas biológicas, 

principalmente em se tratando de vacinas importadas, que às vezes utilizam metodologia diferente lá 

fora, e quando acontecem resultados diferentes, geralmente, as empresas contestam, ai tem que se 

repetirem provas. Esses são os principais problemas que vem ocorrendo há meses e concluiu dizendo 

que, o que se tem de concreto, é a tendência de que essa situação seja regularizada muito breve e se tudo 

correr bem com os teste realizado pelo MAPA, há previsão de liberação de 1 milhão de doses, em agosto, 

para comercialização. b) Regulação dos medicamentos veterinários controlados: Pamplona informou 

que este assunto está sendo discutido na proposta de revisão do Decreto 5.053/2004 (Consulta Pública 

aberta). Na revisão está se propondo forma mais eficiente de se fazer este tipo de controle, de modo que 

o MAPA possa acompanhar e fiscalizar, pois os médicos veterinários tem tido problemas de acessar e 

operacionalizar o sistema, porque ele não foi construído para se trabalhar com receitas controladas.  

    

 

DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO DA CÂMARA: 

Encaminhamentos Órgão 

Demandado 

Ação Responsável Prazo 

Esperado 

1. Revisão da Agenda 

Estratégica (AE) 

21021/2026: encaminhar, 

aos membros da Câmara 

Setorial, a última versão 

da AE, dando 60 dias 

para oferecimento de 

sugestões, objetivando 

atualização para o período 

de 2021/2026. O 

Presidente ficou 

responsável por receber e 

consolidar as 

contribuições.  

Membros da 

CSPet 

1. Encaminhar a AE 

para à apreciação dos 

membros da CSPES 

e oferecimento de 

contribuições no 

prazo de 60 dias do 

recebimento da 

mesma.  

 

 

2.Encaminhar 

contribuições 

visando a revisão da 

AE.   

1. Secretário da 

CSPet 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Membros da 

CSPet 

Até 08.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até 05.11 

2. Anuência de Licença 

CITES pelo IBAMA: 

Encaminhar expediente 

ao IBAMA, sobre a 

morosidade na emissão 

das licenças para 

exportação. Antes, porém 

o tema será discutido com 

os órgãos/entidades afins.  

IBAMA 1. Encaminhar oficio 

da Câmara Setorial, 

ao IBAMA, com o 

referido pleito 

1. Elaboração: 

ABLA, Felipe 

Weber 

 

 

2. 

Encaminhamento: 

Secretário da 

Câmara 

A definir 

 

 

 

 

Logo após  

assinatura 

do 

Presidente 

3. Criação do GT PL 

5.306/2019 (Pet Shops): 

foi constituído um GT, 

composto pela 

CSPet 1. Propor sugestões 

ao PL 5.306/2019 e 

apresentá-las na 

próxima reunião da 

1. GT PL 

5.306/2019  
 

 

Próxima 

reunião da 

CSPet 

(novembro) 



ABINPET, Bárbara 

Mião; ANCLIVEPA, 

Yves Carvalho; e CFMV, 

Ronaldo Medeiros, 

coordenado pelo último, 

com o objetivo de propor 

sugestões ao referido PL 

e apresentá-las para 

apreciação da Câmara 

Setorial, na próxima 

reunião. 

Câmara Setorial.  

 

 

 

 

 

 

     

  

Os documentos tratados na reunião, que forem disponibilizados pelos palestrantes, serão publicados no 

site das Câmaras: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas 

  

APROVAM ESTA MEMÓRIA OS ABAIXO, PARTICIPANTES DA REUNIÃO 

 Nome  Entidade 

Presidente: José Edson Galvão de França ABINPET 

Secretário: Francisco de Assis Mesquita Facundo  CGAC/DEP/SPA/MAPA 

Ricardo Dias dos Santos  ABLA 

Décio Coutinho ABRA 

Vinicius Rodrigues Ferreira ABRASE 

Waldir Pereira da Silva ACASCO 

Wanderson dos Reis ALANAC 

Yves Miceli de Carvalho ANCLIVEPA 

Jussara Maciel Camelo Duarte CFB 

Ronaldo Medeiros de Azevedo CFMV 

Sebastião Roberto da Silva Sobrinho COBRAP 

Fernando Fernandes Teixeira FOB 

Deni Lineu Schwartz Filho FOB 

Anibal Schimidt Rolim FOG 

José Eurico Selmi FOGO 

Pedro Araujo Hummel Vieira IPB 

Ricardo Rego Pamplona SINDAN 

Carlos Alberto Pereira de Albuquerque  SINDIRAÇÕES 

Luciana Pecegueiro Furtado ApexBRASIL 

Cristiane dos Reis Ritter CRMV/RS 

Moira Ansolch da Silva Oliveira  CRMV/RS 

Paulo Aparecido Crapina GS1 Brasil (representando) 

Kellen de Sousa Oliveira  UFG 

Bárbara Mião ABINPET 

Keli Cristina da Silva Freitas ABINPET 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas


Felipe Weber ABLA 

Gislane Maciel de Menezes  CGAC/DAEP/SPA/MAPA 

Helinton Rocha CGAC/DAEP/SPA/MAPA 

Thaynara Clemente Rodrigues CGAC/DAEP/SPA/MAPA 

 

  

 


