COMISSÃO DE CULTURA
REQUERIMENTO Nº

, DE 2018

(Do Sr. RAIMUNDO GOMES DE MATOS)

Requer a realização de Audiência Pública
para debater a instituição do dia 22 de agosto
como o Dia Nacional da Caprinocultura.

Senhora Presidente,
Requeiro, com fulcro no art. 255 do Regimento Interno, que seja
realizada Audiência Pública nesta Comissão de Cultura para debater a instituição do
dia 22 de agosto como o Dia Nacional da Caprinocultura e a importância dessa
atividade econômica para a região Nordeste.
Para a referida reunião de Audiência Pública, solicito que sejam
convidados:
André

Luiz

de

Medeiros.

Presidente

da

Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos
do Ceará (ACOCECE);
Arlindo Ivo da Costa. Associação Brasileira dos
Criadores de Caprinos (ABCC);
Pedro

Martins.

Presidente

da

Associação

Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos
(APACCO);
Representante da Embrapa. Designado pela
Empresa

para

discutir

a

relevância

da

caprinocultura para a economia.

JUSTIFICAÇÃO
A criação de caprinos é de suma importância para o Nordeste, em
virtude do clima semiárido da região. A capacidade desses animais de sobreviver a
grandes períodos de seca, bem como suas dietas baseadas em forrageiras
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distribuídas pelos mais diversos biomas, os tornou elemento primordial do processo de
colonização desse território.
Crucial para a alimentação dos sertanejos, confecção de vestuário e
fomento das economias regionais, a caprinocultura é vastamente difundida no sertão
nordestino. É possível encontrar criações de bodes e cabras em toda a extensão do
Nordeste, seja na Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba ou qualquer outro estado
abarcado pela caatinga.
Acredito ser de suma relevância a expansão do debate sobre todas
as potencialidades econômicas da caprinocultura. Mais ainda, a compreensão da
dimensão dessa atividade para a vida dos nordestinos também poderá servir de
subsídio robusto para definir a data de 22 de agosto (dia em que foi criada, em 1975, a
Associação Brasileira dos Criadores de Caprinos – ABCC) como o “Dia Nacional da
Caprinocultura”.
Com base no exposto, solicito, em conjunto com o nobre deputado
Pedro Cunha Lima, o apoio dos pares para que esta Comissão de Cultura aprove o
presente Requerimento de Audiência Pública.

Sala da Comissão, em

de maio de 2018.

RAIMUNDO GOMES DE MATOS
Deputado Federal

