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AÇÕES E CONQUISTAS 2016
COMISSÃO NACIONAL DE OVINOS E CAPRINOS
1. Frente Parlamentar de apoio a Ovinocaprinocultura
A CNA integrou a Câmara Técnica da Frente Ovinos. O objetivo do grupo é subsidiar os parlamentares na criação de políticas nacionais de incentivo para a cadeia,
estimulando a pesquisa, a capacitação, a criação e o abate dos animais. Outros objetivos são reduzir a carga tributária ao longo da cadeia; harmonizar as distorções
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) entre
os estados e integrar as iniciativas e atividades do governo e das entidades da sociedade civil.

2. Parecer Técnico do Projeto de Lei no 524/2015 de autoria do
senador Ronaldo Caiado

3. Registro de queijo artesanal
A produção nacional de queijos provenientes de leite ovino e caprino aguarda a regulamentação por parte do Mapa. Essa produção, na maioria dos casos em regime
artesanal, é prejudicada pela dificuldade de transporte e comercialização mantendo -se
na ilegalidade enquanto a homologação não é definida. Neste sentido, a CNA busca
entendimento junto ao Mapa para normatização das indústrias de pequeno porte que
processam produtos de origem animal, bem como a definição da produção artesanal e
da regulamentação dos produtos com indicação geográfica.

14. ov i nos e c a pr i nos

A CNA, juntamente com entidades públicas e privadas ligadas à agropecuária, apresentou sugestões de melhoria no Projeto de Lei do Senado (PLS) no 524/2015, do senador Ronaldo Caiado (DEM/GO) na forma de Parecer Técnico, durante a 47ª Reunião da
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos do Mapa. O PL propõe parâmetros para elaboração de políticas públicas nacionais voltadas ao desenvolvimento
e ao aprimoramento da ovinocaprinocultura no Brasil, considerando lã, carne, pele, leite e seus derivados. A Câmara Setorial encaminhou o Parecer Técnico à Frente Ovinos.
Em seguida, o presidente da Frente encaminhou as sugestões para análise do senador
relator Lasier Martins.
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4. Capítulo do Livro Ovinos: o ontem, o hoje, o amanhã
A CNA redigiu um capítulo no Ovinos: o ontem, o hoje e o amanhã. O livro aborda a
importância da cadeia de ovinocultura tanto para o Brasil quanto para os demais países
produtores. Além disso, o livro retrata as ações das principais entidades atuantes no
setor, nele a CNA demonstra sua estrutura, que envolve Federações de Agricultura,
Sindicatos Rurais, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Instituto CNA, com foco
maior nas ações para desenvolvimento da ovinocultura nacional. O livro foi publicado
em novembro deste ano.
PRINCIPAIS CONQUISTAS DO SETOR EM 2016
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Capítulo do livro
Ovinos: o ontem,
o hoje, o amanhã
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Disponibilizou aos leitores as principais entidades atuantes
no setor, onde a CNA demonstra sua estrutura que envolve
Federações de Agricultura, Sindicatos Rurais, Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural e Instituto CNA, com foco maior nas
ações para desenvolvimento da ovinocultura nacional.

