
  
  

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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

  LOCAL: Videoconferência 

DATA: 28/04/2022 

HORÁRIO: 14:30 às 16:45h. 

  

PAUTA 

14h30 às 14h40 (10min) 

- Abertura da 33ª Reunião Ordinária, pelo Presidente da Câmara Setorial 

 

14h40 às 14h50 - Avisos e informações da Secretaria da Câmara: (10min) 

- Próximas reuniões ano 2022 (28.07; e 09.11)  

- Solicitação de novas entidades para compor a Câmara Setorial: SEAPDR/RS e ABRACHEWS 

 

14h50 às 15h25 - Informações da Presidência da Câmara: (35min) 

Pontos Positivos: 

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

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) 

  

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

- Portaria IBAMA nº 3.122, de 8 de dezembro de 2021, que submete à Consulta Pública a proposta de 

Instrução Normativa para regulamentar o comércio exterior de peixes vivos de águas marinhas, 

continentais e estuarinas para fins ornamentais e de aquariofilia. 

 

15h40 às 15h55 - Indústria - Barbara Mião (15min) 

- Atualização e os problemas que estão sendo enfrentados pelos nossos associados/fiscais em relação 

aos sistemas (SEI/SIPEAGRO). 

                        

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

- Atualização 

  

16h05 às 16h20 (15min) 

- Aves Ornamentais e Canoras (Atualização) - Sebastião Sobrinho 



  

 16h20 às 16h35 - GT Medicamentos Veterinários - Gabriela Mura (15min) 

- Regulação dos medicamentos veterinários controlados 

  

16h35 às 16h45 - Assuntos Gerais: (5min) 

  

16h45 - Encerramento 

  

OBSERVAÇÕES: Informes/relatos sobre itens da pauta:  

- Calendário de reuniões ano 2022 (28.07; e 09.11). Foi solicitado pelo representante da COBRAP, 

alteração da DATA de 28.07 (quinta-feira) para 27.07 (quinta-feira), por causa dos preços das passagens. 

O Secretário irá verificar a disponibilidade no calendário geral de reuniões das câmaras e informará 

oportunamente.    

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

destacar que a cadeia pet fechou 2021, com R$51.7 bilhões de Faturamento, levantamento este feito na 

ponta (lojas, clínicas, varejo alimentar, agro lojas, criadores, ...etc.) da cadeia Pet. Este trabalho foi 

conduzido pelo IPB. Cresceu 14% em relação à 2020. Exportou em 2021 U$413 bilhões, crescendo 35% 

em elação à 2020. 

- PL 6.054/2019: o Presidente informou que este PL, que propõe que animal não é coisa, foi retirado de 

pauta e sua tendência é arquivamento). Os demais não tiveram andamento. Continuam parados, 

ressaltante a importância da vigilância dos representantes do setor quanto a possíveis movimentações 

deles. 

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

GT vem trabalhando, quais sejam: PL 1.487/2019 já recebeu importantes ações por parte dos integrantes 

do GT, primeiramente conseguindo designar o Relator na CDEICS, Deputado Joaquim Passarinho, para 

o qual ofereceram o parecer técnico de seu relatório, que foi aprovado. Na sequência, também, 

conseguimos na CMDAS a designação do Relator, o Deputado Nelson Barbudo, que também teve seu 

relatório aprovado. Está atualmente na CCJ, na qual também conseguimos como Relator o Deputado 

Capitão Augusto, que dará sequência final nas comissões. Nossa atuação de combate ao PL 4.705/2020 

do Ricardo Izar autoriza a instalação no País apenas de criadouros de animais silvestres que tenham fins 

conservacionistas ou científicos. Este PL estava, no ano passado, na CMDAS com parecer pela rejeição, 

formulado pelo Deputado Paulo Bengtson, mas antes de ser votado recebeu o apensamento do PL 

318/2021 e teve um requerimento de alteração de comissão aprovado para ser direcionado na CCULT, 

onde havíamos conseguido o Deputado Luiz Lima como relator, com parecer pela rejeição, porém o 

Deputado deixou de compor a comissão, sendo designado novo relator, o Deputado Milton Coelho, onde 

teremos de reiniciar os contatos; neste período recebeu mais um apensamento, o PL 552/2022, 

complicando ainda mais a tramitação. Outras ações do GT são: a lista das espécies que poderão ser 

criadas como animais de estimação (Lista Pet), que está com sua fase final ainda interrompida em 

decorrência da ADPF 748, em trâmite no STF, que impede a sequência das ações do CONAMA; e a 

Readequação da Criação Amadora de Passeriformes, que está em ruma para finalização nos próximos 

meses. O coordenador do GT, Sebastião Roberto, passou a palavra para o representante da FOB, Deni 

Schwartz,  que completou comentando sobre a demora no encaminhamento, pelo MAPA, do ofício da 

Câmara Setorial, dirigido a STBIO-MMA, apresentando proposta de Portaria com a LISTA de espécies 

de animais domésticos, protocolado no MAPA em 02.02.2022, e que só foi encaminhado ao MMA no 

dia 08.04, porque o MAPA decidiu encaminhar o assunto para manifestação de várias áreas técnicas, 

incluindo a CONJUR, e que, agora, no âmbito do MMA, está sendo discutida a forme de fazer, se vão 

constituir uma comissão, e qual a sequência que aquele Ministério irá adotar. Schwartz, também, 

comentou que foi publicado novo Decreto CONAMA, o qual foi questionado no STF, e que se está 

aguardando decisão sobre o funcionamento do CONAMA. Há expectativa de que a publicação da Lista 

Pet ocorra, ainda, este ano. 



- Regulação dos medicamentos veterinários controlados: a Coordenadora do GT, Gabriela Mura, 

apresentou a regulamentação vigente e os impactos da implementação do sistema SIPEAGRO como 

ferramenta para a prescrição de produtos veterinários sujeitos a controle especial, conforme apresentação 

disponibilizada. Também apresentou o Painel BI do MAPA, sistema no formato dashboard interativo, 

disponível no site do Ministério (link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-

agropecuarios/insumos-pecuarios/produtos-veterinarios/paineis-de-bi-do-mapa), onde é possível 

consultar a situação dos estabelecimentos detentores de licenças, os produtos farmacêuticos e os produtos 

biológicos devidamente legalizados. Foi questionada a respeito do status de implantação do receituário 

para antimicrobianos. A Gabriela se comprometeu em manter a Câmara atualizada sobre a evolução 

deste tema que inclusive, segue em discussão no âmbito da Divisão de Projetos Especiais da 

CGPV/DSA. Reiterado ao MAPA a preocupação do setor para que a implementação se dê de forma 

simples e fluida, fora do ambiente do SIPEAGRO, haja vista a experiência negativa com a implantação 

da rastreabilidade nos produtos controlados. Para a próxima reunião, o Sindan apresentará o resultado de 

uma pesquisa conduzida com veterinários de pequenos animais, com o objetivo de divulgar o perfil 

destes profissionais, dos estabelecimentos e a evolução do setor. 

 

DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO DA CÂMARA: 

Encaminhamentos Órgão 
Demandado 

Ação Responsável Prazo 
Esperado 

1. Solicitação de novas 

entidades para compor 

a Câmara Setorial 

(SEAPDR/RS e 

ABRACHEWS): o 

plenário rejeitou as 2 

solicitações, 

considerando que o 

Regimento Interno 

expressa que as 

entidades/órgãos 

interessadas em compor 

às câmaras devem ser, 

preferencialmente, de 

abrangência nacional. A 

SEAPDR/RS é de nível 

estadual e o RS já é 

representado no 

colegiado por 2 entidades 

(FOG e o CRMV). A 

ABRACHEWS, apesar 

de ser de abrangência 

nacional, representa um 

segmento específico 

(mastigáveis), e já 

existem outras entidades 

membros da Câmara 

Setorial, que representam 

vários segmentos, 

inclusive o de 

mastigáveis. 

Entidades 

solicitantes  

1. Comunicar a 

decisão do plenário 

às entidades 

solicitantes.  

1. Secretário da 

Câmara Setorial. 

 

 

 

30 dias 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/produtos-veterinarios/paineis-de-bi-do-mapa
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/produtos-veterinarios/paineis-de-bi-do-mapa


2. Portaria nº 

3.122/2021 CP-IBAMA: 

encaminhar ofício, 

proposto pela ABLA, ao 

Ministro do MAPA, 

solicitando gestão, junto 

ao Ministro do MMA, 

para que as sugestões 

apresentadas por meio do 

“Parecer Técnico 

Conjunto”, encaminhadas 

pela SAP/MAPA, sejam 

consideradas no âmbito 

da Consulta Pública do 

IBAMA, publicitada pela 

Portaria nº 3.122, 08 de 

dezembro de 2021, que 

trata de proposta de 

Instrução Normativa para 

regulamentar o comércio 

exterior de peixes vivos 

de águas marinhas, 

continentais e estuarinas 

para fins ornamentais e 

de aquariofilia no que 

compete ao Ibama. Antes, 

porém, encaminhar a 

proposta de ofício aos 

membros do colegiado, 

para oferecimento de 

sugestões. 

MAPA e 

Membros da 

Câmara Setorial 

1. Encaminhar a 

proposta de ofício 

aos membros da CS, 

dando 02 dias para 

oferecimento de 

sugestões. 

  

 

 

2. Consolidar as 

sugestões enviadas 

pelos membros. 

 

 

 

 

 

3. Encaminhar o 

referido ofício ao 

Ministro, com 

“Parecer Técnico 

Conjunto”, como 

anexo. 

1. Secretário da 

Câmara Setorial, 

Francisco Facundo   

 

 

 

 

 

 

2. ABLA. Felipe 

Weber  

 

 

 

 

 

 

3. Secretário da 

Câmara Setorial, 

Francisco Facundo 

05 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após 

recebimento 

das 

sugestões 

dos 

membros 

 

 

Após 

assinatura 

do 

Presidente 

3. Problemas com 

Exportações setor PET: 

encaminhar ofício, 

proposto pela ABINPET, 

ao Ministro do MAPA, 

solicitando gestão para 

dar solução aos 

problemas enfrentados 

pelo setor PET. 

MAPA  1. Elaborar o ofício. 

 

 

2. Encaminhar o 

referido ofício ao 

Ministro.  

1. ABINPET, 

Bárbara Mião. 

 

2. Secretário da 

Câmara. Setorial. 

05 dias 

 

 

Após 

assinatura 

do 

Presidente 

4. Sistemas SEI e 

SIPEAGRO: encaminhar 

ofício, proposto pela 

ABINPET, ao Ministro 

do MAPA, solicitando 

gestão para dar solução 

aos problemas 

MAPA  1. Elaborar o ofício. 

 

 

 

 

2. Encaminhar o 

referido ofício ao 

1. ABINPET, 

Bárbara Mião e 

ABRA, Décio 

Coutinho. 

 

2. Secretário da 

Câmara. Setorial. 

10 dias 

 

 

 

 

Após 

assinatura 



enfrentados pelo setor 

PET. 

Ministro.  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/SPA/MAPA 

Keli Cristina da Silva Freitas ABINPET 

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 

Sylvia Roriz de Carvalho CFB 

Jussara Maciel Camelo Duarte CFB 

Wagner Alexandre Lucena CFBIO 

Ronaldo Medeiros de Azevedo CFMV 

Sebastião Roberto da Silva Sobrinho COBRAP 

Deni Lineu Schwartz Filho FOB 

José Eurico Selmi FOGO 

Newman Maria da Costa SEBRAE 

Gabriela Figueiredo Mura SINDAN 

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 

Felipe Weber ABLA 

Gislane Maciel de Menezes  CGAC/SPA/MAPA 

Helinton Rocha CGAC/SPA/MAPA 

Thaynara Clemente Rodrigues CGAC/SPA/MAPA 

Flávio Costa SEBRAE 

 

  

 

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

