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16ª reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade
Data: 05 e 06 de dezembro de 2017, das 09h30 às 18h
Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, sala 925, 9º andar, Brasília-DF
PAUTA
1.

Abertura da Reunião

2.

Aprovação das transcrições da 15ª CTBio, ocorrida em 22 e 23/11/17;

3.

Ordem do Dia
3.1. Processo nº 02000.000980/2015-61 - Proposta de Resolução CONAMA que define
as categorias de criadouros e estabelece critérios gerais para a autorização de
empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro.
Proponente: IBAMA
Procedência: 15ª CTBio. Data: 22 e 23/10/17.
Tramitação: matéria admitida por consenso no 7º CIPAM. Pautada na 8ª CTBio, e
encaminhada à CONJUR em 05/08/16. Foram iniciadas as discussões sobre o conteúdo da
minuta durante a 12ª CTBio. As discussões da referida matéria seguiram na 13ª e 14ª
reuniões da CTBio. A matéria continua em análise e poderá ser retirada da pauta caso seja
finalizada na 15ª reunião da CTBio.
3.2. 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: IBAMA
Procedência: 10ª CIPAM. Data: 16/01/17
Tramitação: matéria admitida por 5 votos favoráveis e 3 abstenções. Matéria não foi
discutida na CTBio até o momento e permanece em pauta devido a possibilidade de
finalização da matéria sobre cativeiros.

4.

Encerramento
* Pauta sujeita à alteração em razão das discussões da 16ª Reunião Ordinária da CTBio nos dias
22 e 23 de novembro de 2017.

