
  
  

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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

  LOCAL: Videoconferência 

DATA: 10/11/2021 

HORÁRIO: 14:30 às 17:00h. 

  

PAUTA 

14h30 às 14h40 (10min) 

- Abertura da 32ª Reunião Ordinária, pelo Presidente da Câmara Setorial 

  

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 5.306/2019 - Pet Shops precisam de RT (MV ou Zootecnista) 

  

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

- Proposta de calendário de reuniões ano 2022 (28.04; 28.07; e 09.11) 

- Solicitação de nova entidade para compor a Câmara Setorial: SEAPDR/RS 

  

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

 

15h40 às 15h55 - Indústria - Barbara Mião (15min). Apresentação disponível.  

- Atualização 

                        

15h55 às 16h05 - Exportação/Importação - Barbara Mião (10min). Apresentação disponível. 

- Atualização 

  

16h05 às 16h40 (35min) 

- Aves Ornamentais e Canoras (Atualização) - Sebastião Sobrinho 

- PL 1.346/2021 - Criação de Aves Domésticas e Exóticas (Dep. Reinhold Stephanes) - FOB, Deni 

Schwartz; 

- Criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Criadores de Pássaros (Dep. Capitão Augusto) - FOB, 



Deni Schwartz. 

  

 16h40 às 16h55 - GT Medicamentos Veterinários - Gabriela Mura (15min) 

- Regulação dos medicamentos veterinários controlados. Não tratado, devido ausência da Gabriela. 

- Situação de abastecimento de vacinas para animais. Não tratado, devido ausência da Gabriela. 

- Uso de canabis no tratamento alternativo para Pets - ANCLIVEPA, Wanderson Alves 

  

16h55 às 17h00 - Assuntos Gerais: (5min) 

- EXTRA PAUTA: Lei RJ nº 9453/2021 (antigo PL 3719/2021). 

  

17h00 - Encerramento 

  

OBSERVAÇÕES: Informes/relatos sobre itens da pauta:  

- Calendário de reuniões ano 2022 (28.04; 28.07; e 09.11). Aprovado. 

- Nova entidade para compor a Câmara Setorial (SEAPDR/RS): assunto não tratado. Pautar na 

primeira reunião de 2022. 

- Dados conjunturais da cadeia 2021: o Presidente falou sobre os números de mercado e as projeções, 

destacando que o crescimento do setor Pet deve chegar a 22,1% em 2021 e se comprometeu a enviar um 

realise para a Secretaria do colegiado, para ser compartilhado com os membros. 

- Revisão da Agenda Estratégica: considerando que a AE está valida até 2023, o tema será retirado da 

pauta da próxima reunião, retornando no encontro de julho/2022.  

- PL Pet 6.590/2019: continua parado. 

- Decreto PET MAPA: a Coordenadora-Geral da CGPA/DECAP/SDI/MAPA, Marcella Alves Teixeira, 

falou sobre o trabalho que resultou na “Minuta de Decreto Pets-CGPA”, enviada extraoficialmente, em 

08.11, para conhecimento, análise prévia, dos membros deste colegiado, e discussão neste encontro. 

Após seus comentários e esclarecimentos em resposta às indagações, restou o entendimento de que a 

Equipe coordenada pela Marcella irá responder, oficialmente, até o final de novembro, à proposta 

constante da planilha Excel, enviada pela Câmara Setorial, por meio do ofício CSPet nº 05/2020, em 

19/08/2020 (SEI nª 21000.090821/2019-18), apresentando resposta ao ofício nº 227/2020/SE-MAPA. A 

resposta da Equipe coordenada pela Marcella deverá informar os pontos aceitos, e, com comentários 

sobre cada item que não forem aceitos, para serem avaliados pelo GT da Câmara Setorial responsável 

pelo assunto, liderado pelo Felipe Weber, e elaborar contra argumentação, para posteriormente ser 

agendada uma reunião entre representantes do GT e do MAPA, para discussão da proposta.  

- PL 318/2021: também não andou.  

- PL 6.054/2019: o Presidente informou que, recentemente, participou de uma audiência pública 

representando a Câmara Setorial e que conseguiram dar uma segurada, que teve parecer favorável ao 

setor. A Luiza Mel, principal incentivadora do PL, não compareceu e isto, de certa forma, enfraqueceu o 

autor da matéria, e há possibilidade do PL ser arquivado. 

- PL 5.306/2019 (Pet Shops): está se trabalhando para arquivamento dele também. 

- Peixes Ornamentais: está agendado para os dias 17 e 18 do mês em curso um workshop para trabalhar 

na elaboração de Parecer Técnico Conjunto de órgãos governamentais e setor produtivo (especialistas - 

técnicos e pesquisadores), para estabelecimento de critérios técnicos para análise de autorizações de 

importação de organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia. Decidiu-se que o 

resultado deste evento será encaminhado ao órgão competente, via Câmara Setorial.  

- Aves Ornamentais e Canoras: o coordenador do GT, Sebastião Roberto, fez um relato das 3 ações que 

o GT vem trabalhando.  

- Uso de canabis no tratamento alternativo para Pets: o representante da ANCLIVEPA, Wanderson 

Alves, abordou o tema e apresentou o professor da UFSC, Erik Amazonas, que agradeceu a oportunidade 

e discorreu sobre o assunto, esclarecendo que já há vários anos ele e colegas da Universidade, bem como 

outros pesquisadores trabalham este tema, destacando os benefícios da cabanis para a medicina 



veterinária e falando dos diversos experimentos que já foram feito e outros em curso, salientando, porém, 

que a mesma não tem permissão para ser usada legalmente e destacou a necessidade de regulamentação 

da canabis, para fins medicinal e comercial. Falou sobre a existência de PLs que tramitam no parlamente 

com esse objetivo, comentando que seria importante ter o apoio da Câmara Setorial. Após sua 

abordagem, vários membros se manifestaram favoravelmente e finalizando o assunto, o Presidente 

colocou a Câmara Setorial à disposição, para, no momento oportuno, apoiar ações visando à pretendida 

regulamentação.  

EXTRA PAUTA 

- Lei RJ nº 9453/2021 (antigo PL 3719/2021): a Lei que foi publicada no dia 08 do mês em curso. É 

favorável ao setor, e dispõe sobre a Reprodução, Criação, Doação, Permuta, Compra e Venda de Cães, 

Gatos Domésticos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO DA CÂMARA: 

Encaminhamentos Órgão 

Demandado 

Ação Responsável Prazo 

Esperado 

1. MINUTA de Decreto 

PET MAPA: responder, 

oficialmente, à proposta 

constante da planilha 

Excel, enviada pela 

Câmara Setorial, por 

meio do ofício CSPet nº 

05/2020, em 19/08/2020 

(SEI nª 

21000.090821/2019-18), 

apresentando resposta ao 

ofício nº 227/2020/SE-

MAPA. A resposta em 

comento deverá informar 

os pontos aceitos, e, com 

comentários sobre cada 

item que não forem 

aceitos. 

Câmara Setorial  1. Encaminhar a 

resposta em comento 

à Câmara Setorial.  

1. MAPA, sob a 

responsabilidade 

da Equipe 

coordenada pela 

Marcella Alves da 

SDI/MAPA. 

 

 

 

Até 30 de 

novembro 

 

 

 

 

 

 

2. MINUTA de Decreto 

PET MAPA: analisar a 

resposta mencionada no 

item anterior e preparar 

contra argumentação, 

para ser encaminhada ao 

MAPA. Antes, porém, 

solicitar agendamento de 

uma reunião entre 

representantes do GT da 

Câmara Setorial e do 

MAPA, para discussão da 

proposta. 

 

  

MAPA e 

Câmara Setorial 

1. Analisar a 

resposta em comento 

e preparar contra 

argumentação  

 

 

2. Solicitar 

agendamento da 

reunião para 

discussão da 

proposta. 

 

3. Encaminhar ofício 

da Câmara Setorial, 

com a contra 

argumentação à 

proposta do MAPA. 

1. GT da Câmara 

Setorial, liderado 

pelo Felipe Weber 

 

 

 

2. Secretário da 

Câmara Setorial, a 

pedido do GT. 

 

 

 

3. Secretário da 

Câmara. Setorial. 

15 dias após 

recebimento 

da resposta 

do MAPA. 

 

 

A definir 

 

 

 

 

 

Após 

assinatura 

do 

Presidente 



3. Proposta de critérios 

técnicos para 

importação de 

organismos aquáticos: 

encaminhar o Parecer 

Técnico Conjunto 

resultante do workshop 

de órgãos governamentais 

e setor produtivo, a se 

realizar nos dias 17 e 

18.11, para 

estabelecimento de 

critérios técnicos para 

análise de autorizações de 

importação de 

organismos aquáticos 

com fins de 

ornamentação e de 

aquariofilia.  

MAPA  1. Elaborar ofício da 

Câmara Setorial, 

apresentando o 

referido parecer. 

 

 

2. Encaminhar o 

mencionado ofício. 

1. ABLA 

 

 

 

 

 

2. Secretário da 

Câmara. Setorial. 

Até 22.11. 

 

 

 

 

 

Após 

assinatura 

do 

Presidente 

     

  

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 

Wanderson Alves Ferreira ANCLIVEPA 

Yves Miceli de Carvalho ANCLIVEPA 

Jussara Maciel Camelo Duarte CFB 

Wagner Alexandre Lucena CFBIO 

Ronaldo Medeiros de Azevedo CFMV 

Sebastião Roberto da Silva Sobrinho COBRAP 

Rodrigo Silva Araújo FFB 

Fernando Fernandes Teixeira FOB 

Deni Lineu Schwartz Filho FOB 

Fernando Schneider FOG 

José Eurico Selmi FOGO 

Marcella Ricciluca Matiello Félix IPB 

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


Newman Maria da Costa SEBRAE 

Carlos Alberto Pereira de Albuquerque SINDIRAÇÕES 

Cristiane dos Reis Ritter CRMV/RS 

Moira Ansolch da Silva Oliveira  CRMV/RS 

Kellen de Sousa Oliveira UFG 

Bárbara Mião ABINPET 

Keli Cristina da Silva Freitas ABINPET 

Felipe Weber ABLA 

Gislane Maciel de Menezes  CGAC/DAEP/SPA/MAPA 

Helinton Rocha CGAC/DAEP/SPA/MAPA 

Marcella Alves Teixeira CGPA/DECAP/SDI/MAPA (expositora) 

Erik Amazonas UFSC (expositor) 

 

  

 


