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Abrapa participa da reunião de presidentes das Câmaras Setoriais

O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do 
Algodão e seus Derivados, Sérgio De Marco, participou nesta terça-feira (01/03), em Brasília, da reunião dos presidentes das 
Câmaras Setoriais e Temáticas. Entre os assuntos em pauta, estavam o alinhamento das diretrizes de trabalho das câmaras às 
ações prioritárias a serem adotadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Do encontro, participaram 32 representantes das cadeias produtivas que são encampadas pelas Câmaras Setoriais e Temáticas. 
O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, fez questão de ressaltar que o setor privado contribui efetivamente para as políticas 
públicas. “Esses encontros com as câmaras setoriais e temáticas têm sido essenciais para a formulação de políticas públicas. 
Muitas das questões tratadas pelos setores acabam repercutindo em ações concretas do governo”, elogiou. “São estas ações 
feitas em parceria entre o governo e o setor produtivo que rendem políticas públicas voltadas para o bom desempenho do 
agronegócio”, ressaltou o presidente da Abrapa e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão, Sérgio De Marco.
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Wagner Rossi definiu pontos desafiantes para a pasta da Agricultura. Entre eles, estão a dependência brasileira da 
importação de insumos e os gargalos ainda existentes na área de infraestrutura e logística. “Vamos realizar, ainda, a 
fusão da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) com um seguro rural mais abrangente, que envolva não apenas 
os riscos climáticos, mas mercadológicos”, destacou. “

Os representantes presentes ao encontro entregaram ao ministro Wagner Rossi a agenda estratégica dos setores para o 
período 2011/2015. Rossi disse que a expectativa do governo é lançar um livro, até o fim deste ano, com artigos do 
ministro, dos representantes das câmaras setoriais e temáticas e dos secretários da pasta. A publicação levará à 
sociedade uma visão da agricultura brasileira para os próximos anos e será distribuída em universidades, instituições e 
casas legislativas.

Câmaras Temáticas

As Câmaras Setoriais e Temáticas  foram criadas em 2003. O objetivo desse fórum consultivo é propor, apoiar e 
acompanhar as ações para o desenvolvimento das atividades das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Em 2010, 
foram realizadas 107 reuniões. A expectativa do Ministério da Agricultura é de que sejam 112, em 2011. Hoje, são 26 
Câmaras Setoriais e seis temáticas. No primeiro semestre de 2011 deve ser instalada a Câmara Setorial de Fibras 
Naturais. Cada reunião conta com 25 integrantes de entidades representativas e do governo. Consideram-se Câmaras 
Temáticas aquelas que englobam mais de uma cadeia produtiva, como insumos, orgânicos, agricultura irrigada, 
infraestrutura e logística.
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