
  
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO ARROZ 

   

MEMÓRIA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

  

LOCAL:  Videoconferência 

DATA: 26 de maio de 2021 

HORÁRIO: 14:00 às 17:00 

  

PAUTA DA REUNIÃO 

 

1. Abertura da CS. Arroz pelo Presidente; 

 

2. Avisos e informações da secretaria da Câmara; 

 

3. Conjuntura do Setor - CONAB; 

 

4. Atualização da proposta de estudo da cadeia produtiva do arroz". Alcido Elenor 

Wander/EMBRAPA; 

 

5. Plano Collor Rural, depois da decisão do Supremo - Gilmar Germano Jacobowski; 

 

6. Acompanhamento do pleito referente ao levantamento de dados de consumo do arroz pelo MAPA 

junto às Sefaz dos Estados - ABIARROZ; 

 

7. Assuntos Gerais; 

 

8. Encerramento. 

 

 

OBSERVAÇÕES: (máximo três linhas)  

- As próximas reuniões da Câmara ficaram agendadas para: 25/08/2021 (quinta-feira) e 25/11/2021 

(quinta-feira); 

 

- Foi apresentado pelo senhor Alcido Elenor Wander, representante da Embrapa na Câmara Setorial, 

versão ampliada e modificada da proposta de estudo da cadeia produtivo do arroz que visa captar 

percepções correntes dos agentes da cadeia produtiva quanto ao desempenho, entraves e desafios atuais, 

bem como prospectar junto aos agentes, potencialidades e rumos a serem seguidos visando o 

fortalecimento e robustez da cadeia e ampla e profunda pesquisa analisando dados setoriais e de 

mercado disponíveis para verificação de tendências de produção, consumo, preços, custos, 

produtividade, rentabilidade e competitividade, elaborando assim, em conjunto com os agentes do setor, 

propostas de rearranjos organizacionais e institucionais, inclusive readequações dos programas e 

políticas públicas voltadas para essas cadeias. Para que a proposta tenha andamento será necessária uma 

equipe técnica que contará com professores, profissionais mestres e doutores de diferentes áreas com 

custos para o desenvolvimento dos trabalhos relativos a equipe, custos administrativos, financeiros e 

jurídicos para a cadeia do arroz no valor de R$ 95.000,00. Foi sugerido que a Cadeia Produtiva do Arroz 

se organizasse em contas para custeio do valor apresentado. 

  



Encaminhamentos 
Órgão 

Demandado 
Ação Responsável 

Prazo 

Esperado 

1. Proposta de estudo da 

cadeia produtiva do arroz 
CS Arroz 

A Secretaria da Câmara 

encaminhará aos membros a 

proposta apresentada na reunião 

aos membros para balizar a 

discussão dentro das entidades e 

no prazo de 10 dias, os 

representantes deverão fazer 

manifestação, via WhatsApp, da 

possibilidade de participação 

financeira no custo do estudo e 

qual será o valor pago pela 

entidade. 

Presidente 

da Câmara 
20 dias 

2. Plano Collor Rural CS Arroz 

Voltar com o tema na próxima 

reunião da Câmara, agendada 

para o dia 25/08, convidando 

para participar das discussões o 

Banco do Brasil, Secretaria de 

Política Agrícola/MAPA e os 

promotores das ações 

vencedoras visando o 

nivelamento em âmbito 

nacional. 

Secretaria da 

Câmara 
Imediato 

3. Moção de 

Agradecimento ao 

Branco do Brasil pela 

criação do Crédito de 

Comercialização de 

Produção Própria - CPP 

CS Arroz 

Encaminhar, via Ministra da 

Agricultura, carta de 

agradecimento da Câmara 

Setorial ao Banco do Brasil, 

pela criação do Crédito de 

Comercialização de Produção 

Própria – CPP onde de maneira 

especial, aos arrozeiros, foi 

concedido a possibilidade de 

obtenção de crédito com 

garantia da produção à preços 

próximos aos de mercado e 

desvinculado da PGPM 

CNA 20 dias 

4. Aprovação de novas 

entidades na Câmara 

Setorial 

CS Arroz 

Será avaliado na próxima 

reunião a composição do 

Colegiado visando o ingresso 

de novas entidades. 

Secretaria da 

Câmara 
Imediato 

 

As gravações dos áudios das reuniões ficam arquivadas nesta Coordenação-Geral e poderão ser 

disponibilizados a qualquer momento, quando solicitado, para membros das câmaras ou sociedade civil.  

  

As apresentações feitas na reunião, que forem disponibilizadas pelos palestrantes, serão publicadas no 

site das Câmaras: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas.  

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.

