Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Dados da Reunião
Câmara:
Câmara Setorial de Equideocultura
Título:
Reunião Ordinária N. 26
Local:
Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
Hora de
Hora de
15/03/2017
14:00
17:00
reunião:
início:
encerramento:
Pauta da Reunião
14:00h - Abertura da reunião pelo Secretário da Câmara, Transmissão do encargo de Presidente do
colegiado, pelo ex-Presidente Flávio Obino ao recém designado, Deuclides Gudolle e aprovação da ata
da reunião anterior
14:10h - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara
- Calendário de reuniões – ano de 2017 – confirmação
- Quadro de Frequências 2016
14:20h – Atualizações a respeito do mormo:
a. Relatório do coordenador do GT de Sanidade - Rui Vicenzi
b. Informações pelo DSA das ações referentes ao mormo em especial sobre o projeto Cananéia DSA, coordenação de laboratórios e profissionais de São Paulo que estão à frente do projeto de
Cananéia – a confirmar
15:00h – Informações sobre a publicação da nova normativa dos Planos de Apostas – SMC/MAPA – a
confirmar
15:10h – Apresentação do contrato firmado entre JCB e PMU (simulcasting internacional) com
detalhamento das garantias de não canibalização das apostas nas corridas locais e de fomento à
equideocultura – a confirmar
15:30h – Tabela comparativa da proposta de alteração do novo Código Nacional de Corridas – Flavio
Obino Filho
15:45h – Relatório do coordenador do GT de Revitalização do Turfe - Sergio Coutinho Nogueira
16:00h – Informações a respeito da publicação da nova normativa das importações de Equinos –
Secretário da Câmara
16:10h – Facilitação do trânsito de equinos de alta performance no âmbito do Mercosul (não intervenção
da receita federal nas movimentações temporárias) – Presidente da Câmara
16:20h – Distribuição da publicação do estudo do agronegócio do cavalo – Presidente da Câmara
16:30h – Relatório do coordenador do GT de Bem-estar Animal - ABQM
16:45h – Tributação de medicamentos para equinos - ABCMM
16:55h – Assuntos Gerais
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17:00h - Encerramento
Lista de Participantes
Nome
1 DEUCLIDES PALMEIRO GUDOLLE
2 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO
3 DANIELA FIRMINO SANTANA AMARAL
4 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO
5 FREDERICO VIEIRA ARAÚJO
6 JAYME IGNÁCIO REHDER NETO
7 FLÁVIO OBINO FILHO
8 MARCELO DE ARAUJO PESSOA
9 RUI CARLOS VICENZI
10 PAULO SERGIO RIBEIRO DE MATTOS
11 LUIS ALBERTO MARINHO
12 PAULO HENRIQUE PEDROZA E SILVA
13 FRANCISCO ALMEIDA
14 ROBERTO ARRUDA DE SOUSA LIMA

Entidade
JCRS
ACST/MAPA
ACST/MAPA
ABCCC
ABCCRM
ABCPCC
ABQM
ABRAVEQ
EMBRAPA
JCSP
SINDAN
ADC
ESALQ/USP

Frq Assinatura
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
CO
CO

PR - presente / CO - convidado
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata:
Desenvolvimento

Sim

Abertura da reunião pelo Secretário da Câmara, Transmissão do encargo de Presidente
do colegiado, pelo ex-Presidente Flávio Obino ao recém designado, Deuclides Gudolle e
aprovação da ata da reunião anterior: a vigésima sexta Reunião Ordinária da Câmara
Setorial de Equideocultura foi aberta às quatorze horas, do dia quinze de março de 2017, na
sala de reuniões do 2º andar do edifício Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, pelo Secretário da Câmara, o Senhor Francisco Facundo, o qual
cumprimentou e agradeceu a presença de todos os membros. Informou a todos que houve a
escolha do Senhor Deuclides Palmeiro Gudolle para o encargo de Presidente desse Fórum
Consultivo, dentre lista tríplice, pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na
oportunidade, o Senhor Flávio Obino, em seu discurso para a passagem do cargo, salientou as
qualidades do Senhor Deuclides Palmeiro Gudolle; disse que é uma satisfação realizar a
transmissão da Presidência à ele. Salientou que o Senhor Deuclides Palmeiro Gudolle é
conhecedor do setor e tem certeza que a Câmara se encontra em boas mãos. Registra
também seu agradecimento pelos seis anos de trabalho, onde esteve à frente desse Fórum
Consultivo, à equipe de assessoramento das Câmaras Setoriais e Temáticas pelo apoio
prestado e a todos os membros pertencentes a essa Câmara. Deuclides Palmeiro Gudolle, por
sua vez, agradeceu as palavras do Senhor Flávio Obino e a amizade também. Agradece a
todos os presentes disse que está à disposição de todos para o crescimento do setor. Na
oportunidade foi lido pelo Presidente o e-mail com as considerações do Senhor Eduardo Ratto.
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Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara: o Secretário da Câmara, Sr.
Francisco Facundo, apresentou ao plenário os informes da secretaria, quais sejam:
Calendário de reuniões para o ano de 2017: o qual foi confirmado pelos membros da
Câmara, conforme a seguir: 27ª Reunião Ordinária em 05 de julho, às 14 horas em Brasília e
28ºReunião Ordinária em 25 de outubro, às 14 horas em Brasília. Quadro de frequências
2016: o Secretário também apresentou as estatísticas de presença do ano passado.
Esclareceu que encaminhou documento para as entidades com frequência irregular sendo
estas: ABCC (a qual justificou as faltas devido a dificuldades financeiras); sendo mantida entre
os membros. Já ASBRAER e ASPACO, constam como faltosa, porém não foi conseguido
contato com essas entidades. A entidade G100 se justificou alegando dificuldade financeira e
falta de tempo. Encaminhamento: foi decidido por não excluir nenhuma das 2 entidades com
frequência irregular, que deixaram de comparecer há 3 reuniões consecutivas em 2016, quais
sejam: ABCCC, porque promoveu a substituição de sua representação, que estava presente à
reunião; o JCPE, apesar de estar com 3 faltas consecutivas, também não foi excluído e foi
mantido como Convidado Especial, não tendo sido aceita a solicitação para passar à condição
de Membro Efetivo. Ação1: enviar comunicado ao JCPE informando a decisão do plenário.
Responsável: Secretaria da Câmara. Informe ASPAR: ficará disponível no site
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.
14:20h – Atualizações a respeito do mormo: - Relatório do coordenador do GT de
Sanidade - Rui Vicenzi: o Senhor Rui Vicenzi apresentou ao plenário a participação do GT de
sanidade. Disse que houve pouca mudança referente ao Mormo. Esclareceu que o GT se
reuniu no dia 02 de junho de 2016 e definiram que não há possibilidade de resposta sem
embasamento do GT para corroborar em uma resposta sem as seguintes condições
verificadas: estudo epidemiológico, definição e validação dos testes sorológicos, capacitação
dos laboratorios para o ISO 1705 e definição sobre as propriedades interditadas. Nessa
reuniao foi confeccionada um Documento ao MAPA com essas sugestoes. Disse que em julho
de 2016 foi criado um Gurpo Ad hoc para os assuntos de combate ao mormo, sendo
realizadas 4 reunioes as quais resultaram os seguintes encaminhamentos: objetivo do
programa será erradicação do mormo; deverá haver a continuidade dos exames laboratoriais
para trânsito de animais; atualização dos cadastros vigentes das propriedades de equinos
pelos órgãos estaduais para levantamento epidemiológico; exigência do resultado negativo
para toda aglomeração de equinos e capacitação dos veterinários do serviço oficial. Sobre o
diagnóstico foram verificados algumas diretrizes para desinterdição sendo realizado
saneamento entre 21 a 30 dias na propriedade. Esclareceu ainda que houve demanda para a
realização das necropsias ao MAPA, e também a existência de um banco sorológico.
Finalizando suas explicações, Rui Vicenzi disse que foi solicitado que o MAPA possibilitasse
celeridade ao trâmite que vai da coleta do material ao resultado do exame e apresentou
demandas que foram discutidas porém não foram inclusas neste documento como:
determinação do prazo de coleta e finalização do exame; padronização da técnica dos testes;
levantamento epidemiológico está no documento, porém nao foi colocado a forma como será
realizado; verificações sobre Cananéia também não foi comtemplada neste documento, no
entanto houve debate sobre o tema. Encaminhamento: foi decidido que será realizado o
envio do documento ao DSA/SDA/MAPA solicitando a definição de um cronograma para
execução das ações constantes da proposta do GT, bem como agilidade nos prazos de
execução. Ação1: preparar a minuta da solicitação e encaminhar à Secretaria da Câmara.
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Responsável: Rui Vincenzi – ABRAVEQ e Coordenador do GT. Ação2: formatar, colher a
assinatura do presidente e encaminhar ao DSA/SDA/MAPA. Responsável: Secretaria da
Câmara.
Informações pelo DSA das ações referentes ao mormo em especial sobre o projeto
Cananéia - DSA, coordenação de laboratórios e profissionais de São Paulo que estão à
frente do projeto de Cananéia – a confirmar: Rui Vicenzi informou que em Cananéia estão
sendo realizados estudos de validação dos testes sorológicos, no entanto sem a quantidade
suficiente de animais não há possibilidade de validação. Na oportunidade, não houve o
comparecimento de representantes da Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA para realizar
explicações sobre Cananéia. O Presidente realizará visita ao Departamento para melhoria da
articulação e gestão da informação.
15:00h – Informações sobre a publicação da nova normativa dos Planos de Apostas –
SMC/MAPA: o Presidente disse que entrou em contato com o Secretário da SMC e está
tratando sobre o tema em conjunto com o tema seguinte dessa pauta. Francisco Facundo
informou a todos que foi realizada uma visita ao Secretário da SMC para verificação do Plano
de Apostas. Foi estabelecido no encontro que a Secretaria junto à Câmara de Equideocultura
fará uma Agenda Positiva sobre o tema. Encaminhamento: será encaminhada mensagem ao
Secretário da SMC/MAPA, solicitando a construção de uma agenda positiva (cronograma de
ações) entre aquela Secretaria e a Câmara Setorial da Equideocultura. Ação combinada numa
reunião, nesta data, entre o Presidente e o Secretário da SMC. Ação: enviar mensagem (email) ao Secretário da SMC/MAPA, com a solicitação em comento. Responsável: Presidência
da Câmara
15:10h – Apresentação do contrato firmado entre JCB e PMU (simulcasting
internacional) com detalhamento das garantias de não canibalização das apostas nas
corridas locais e de fomento à equideocultura: item verificado em conjunto com o tema
anterior dessa pauta.
15:30h – Tabela comparativa da proposta de alteração do novo Código Nacional de
Corridas – Flavio Obino Filho: Flávio Obino não realizará apresentação. Essa tabela será
encaminhada aos membros por e-mail.
15:45h – Relatório do coordenador do GT de Revitalização do Turfe - Sergio Coutinho
Nogueira: Flávio Obino informou ao plenário que o Senhor Sérgio Coutinho não está presente.
Disse que a incumbência do GT de Revitalização do Turfe era discutir o Plano Geral de
Apostas, no entanto, esse GT não se reuniu para tramitar esse pleito. Disse que esse caso foi
tratado internamente e que verificará com os interessados como se dará essa tramitação.
16:00h – Informações a respeito da publicação da nova normativa das importações de
Equinos – MAPA: Francisco Facundo informou a todos que a normativa está no Gabinete do
Ministro para assinatura e publicação. Enfatizou que fará o comunicado aos membros da
Câmara quando a publicação ocorrer.
16:10h – Facilitação do trânsito de equinos de alta performance no âmbito
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do Mercosul (não intervenção da receita federal nas movimentações temporárias) –
Presidente: o Presidente informou que houve uma reunião em Porto Alegre – RS sobre o
trânsito temporário de animais para competição fora do país. Foi debatido que esses animais,
como faziam o trânsito para competição e não para venda, não fossem taxado pela Receita
Federal. Encaminhamento: será convidado para a proxima reunião deste Fórum Consultivo o
Senhor Cassiano e o Senhor José Carlos Guimarães para informações sobre o tema. Marco
Túlio, representante da Secretaria de Relações Internacionais – SRI explicou que o
departamento de controle oficial para importação e exportação brasileiro é a Receita Federal
do Brasil – RFB, sendo essa requerente do controle tributário e tarifário, e nao há como o
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento intervir em ações que não cabem ao seu
controle. O MAPA faz somente controle sanitário. Esclareceu que o bem em trânsito é
declarado para fins de controle pela RFB, e nesses casos, não há tributação para trânsito
aduaneiro.
16:20h – Distribuição da publicação do estudo do agronegócio do cavalo – Presidente
da Câmara: Flávio Obino informou que todas as associações receberam o estudo e agradece
a todos que fizeram parte desse trabalho. Agradece ao Senhor Rodrigo, representante da
Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos.
16:30h – Relatório do coordenador do GT de Bem-estar Animal – ABQM: não houve
apresentação.
16:45h – Tributação de medicamentos para equinos – ABCMM: não houve apresentação.
16:55h – Assuntos Gerais: entrar em contato com as entidades faltosas e gerenciar
mobilização para participação nas reuniões desse Fórum Consultivo. Responsável: Presidente
e Secretário da Câmara.
17:00h – Encerramento: sem mais assuntos a serem tratados, o Presidente desta reunião
agradeceu a participação de todos, e encerrou a reunião. Eu, Daniela F. Santana Amaral,
lavrei a presente memória de reunião, revisada pelo Presidente da Câmara Setorial. 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
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Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião:
Pauta da Reunião

Anexos
Arquivo

Hora de início:

Descrição
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