
 

Carta do Congresso Brasileiro de Gestores da Agropecuária 
 

 
Mais de 1.100 gestores, especialistas e autoridades estiveram reunidos em 

Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), entre os dias 5 a 
7 de novembro,  para debater as políticas públicas para o setor agropecuário 
brasileiro. O Congresso Brasileiro de Gestores da Agropecuária – promovido 
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), juntamente com a Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, com apoio institucional do Sebrae – foi uma excelente oportunidade 
de troca de experiências e de construção de parcerias, aproximando as diversas 
iniciativas público e privadas, tornando-as mais possíveis. Os debates trataram dos 
desafios e das possibilidades de promover melhorias, inclusive em relação ao 
pequeno produtor. 

 
No primeiro dia de evento, estiveram presentes o presidente da CNM, 

Glademir Aroldi, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza 
Cristina, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) estavam representados na cerimônia de abertura pelos 
presidentes Carlos Melles e João Martins. Além deles, também estavam no palco o 
presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Alceu Moreira, e o 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A solenidade contou ainda com a 
presença do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos; do 
governador de Roraima, Antônio Denarium; do secretário do Desenvolvimento 
Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra; do vice-presidente de Agronegócio 
do Banco do Brasil, Ivandré Montiel; e do secretário de Agricultura Familiar e 
cooperativismo do Mapa, Fernando Schwanke. 

 
Nos discursos proferidos no primeiro dia foram abordados diferentes temas 

de interesse, entre eles a inspeção municipal através de consórcios para facilitar o 
acesso dos pequenos produtores a maiores mercados. 

 
A ministra Tereza Cristina deixou claro que a assistência técnica para o 

pequeno produtor será seu maior desafio à frente do Ministério da Agricultura e que 
os consórcios municipais são boas alternativas para implantação de sistemas 
eficientes e com menor custo. A discussão seguiu essa linha com os diversos 
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painelistas apresentando aos gestores municipais e representantes do setor 
produtivo as oportunidades oferecidas pelo governo federal para a melhoria da 
produção local. 

 
Já no segundo dia, os debates foram mais técnicos, com quatro salas de 

programação simultâneas na parte da manhã e da tarde, os temas foram voltados 
ao desenvolvimento de políticas agrícolas, sustentabilidade e inovação local, 
fomento à produção agropecuária e dessa forma mostraram novos caminhos para 
os gestores e especialistas. Nessas 4 salas de debates também foi possível discutir 
ações que propiciem a ampliação do acesso a mercados e agregação de valor aos 
produtos. 
  

No terceiro, e último dia, o evento recebeu representantes do governo federal 
e do Congresso Nacional, além de diversas outras autoridades que, além de 
debater as políticas do setor, promoveram a divulgação delas ao setor produtivo, 
bem como receberam as críticas e as sugestões dos produtores rurais para o seu 
aperfeiçoamento, permitindo que a agropecuária brasileira se torne ainda mais 
competitiva. 
 

O Mapa, a CNA e a CNM concluem que o Congresso Brasileiro de Gestores 
da Agropecuária alcançou seus objetivos de promover a integração do setor 
produtivo com as gestões federal e municipais da agropecuária, a divulgação das 
políticas públicas relevantes para o setor e a troca de experiência para o 
aperfeiçoamento delas, comprometendo-se em planejar outras iniciativas conjuntas 
para o fortalecimento do agronegócio, pois É NOS MUNICÍPIOS QUE SE PRODUZ 
O DESENVOLVIMENTO. 

 
Brasília, 7 de novembro de 2019. 
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Ministra da Agricultura,  Presidente da CNM  Presidente da CNA 
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