MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Coordenação-Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Viticultura, Vinhos e Derivados
PAUTA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: auditório Jonas Pinheiro, sobreloja do Mapa – Brasília - DF
Data: 24 de abril e 2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
1.

08:30: - Abertura da reunião
* Saudação do Presidente da Câmara
* Assuntos da Secretaria da Câmara:
- Aprovação dos registros da 49ª reunião
- Próximas reuniões - referendo
- Membros Infrequentes
- Novo membro

2.

- O papel do Consagro e das câmaras setoriais e temáticas na nova gestão do Mapa – CGAC/Mapa

3.

- Grupos de Trabalho da Agenda Estratégica
* Cadastro Vitivinícola - Carlos Paviani
* Crédito - Carlos Paviani
* Seguro Rural - Olir Schiavenin
* Legislação - Mário Sérgio
* Comercialização da safra - Oscar Ló
* Defesa da cadeia produtiva
* Tributação - Gilberto Pedrucci

4.

– Temas propostos pelo Ibravin:
* Atualização da Lei do Vinho
* Créditos para comercialização da safra e carregamento de estoques
*Controle das importações – sanitário e alfandegário
* Apoio para escoamento de estoques
* Estratégia para redução da carga tributária e exclusão dos produtos vitivinícolas da ST

5.

- Pleitos encaminhados pela Comissão Estadual da Uva – CIU:
* manutenção do volume de crédito com juros subsidiados através do Pronaf
* Aumento da subvenção do seguro agrícola aos patamares de 2014 (60%)
* Rigor na fiscalização dos derivados da uva nacionais e importados
* Embrapa trabalhe com as variedades de uvas existentes, melhorando-as em sanidade, resistência
e produtividade

6.

- Andamento das demandas da câmara na Secretaria de Defesa Agropecuária – CGVB/DAS
* Cadastro Vitivinícola
* Revisão da IN 14/2018 (vinagre balsâmico)
* Aumento no rigor da fiscalização de derivados da uva, nacionais e importados
* Andamento das comissões científicas da OIV

7.

- Assuntos Gerais

8.

11:30: - Encerramento
Humberto Cereser
Presidente

