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Pauta da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Biodiversidade, Áreas Protegidas,
Florestas e Educação Ambiental - CTBio
Data: 21 e 22 de setembro de 2021, 09h30
Local: Esplanada dos Ministérios – 7º Andar - Sala 724 - Bloco B e VideoConferência
1. Abertura da reunião pelo Presidente do CTBio.
2. Eleição do Vice-Presidente da CT.
3. Aprovação da transcrição ipsis verbis da 1ª Reunião Ordinária da CTBio, ocorrida em 04
de fevereiro de 2020.
4. Ordem do Dia:
3.1. Processo nº 02000.000978/2015-91 – Minuta de Resolução que estabelece a lista das
espécies da fauna silvestre brasileira que poderão ser criadas e comercializadas como animais
de estimação, altera a Resolução CONAMA n° 394, de 6 de novembro de 2007, que estabelece
os critérios para a determinação de espécies silvestres a serem criadas e comercializadas
como animais de estimação, e dá outras providências.
Proponente: MMA (IBAMA).
Procedência: 1ª CTBio, 04/02/2020.
Tramitação: Matéria em análise por ocasião da 4ª RE CTBio, 19ª RO CTBio. Durante a 20ª CTBio
foi apresentada proposta de metodologia para definir o anexo. Texto base da minuta de resolução
aprovado, faltando deliberar sobre o anexo. Durante a 21ª RO CTBio foi definida a metodologia
para elaborar lista de espécies que poderão ser criadas como animais de estimação. Na 23ª CTBio
foi acordada a realização de oficina, de 19 a 22/11/2018, sob coordenação do IBAMA, para aplicar
a metodologia e finalizar a lista de espécies. Na 24ª CTBio, em 11 e 12/2018, foram feitas
apresentações dos Resultados e do Relatório da Oficina, realizada de 19 a 22 de novembro de 2018,
cujo objetivo foi aplicar a metodologia para definir a lista de espécies da fauna silvestres que
poderão ser comercializados como animais de estimação. Na 25ª CTBio, realizada em 15 e
16/05/2019, os membros da CT avaliaram as atividades realizadas em 2018 e decidiram consultar
o ICMBio sobre espécies em perigo (EM), crítica (CR) e com dados insuficientes (DD). Na 1ª
CTBio, realizada em 04/02/2020, os membros da CT deliberaram pela necessidade de apoio do
Ibama, por intermédio da liberação do Diretor Olivaldi Azevedo, por possuir notório conhecimento
e interesse pelo assunto.

5. Encerramento.

