CARTA DA FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Brasil passa por um momento de profundas mudanças e o cenário
político/econômico começa a mostrar sinais de recuperação com as transformações na
gerência do novo Governo. Com o intuito de seguir contribuindo para o progresso do
país, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), primeiro colegiado a se manifestar
publicamente a favor do novo Governo, vem manifestar novamente seu apoio à
continuidade de vossa gestão, Presidente Michel Temer.

Fundamental na geração de divisas, emprego e renda (estratégico para o
desenvolvimento sustentável do Brasil), o agronegócio acredita que a nova
administração federal tem legitimidade constitucional e conta com o comprometimento
de uma equipe econômica competente. A FPA acredita na capacidade para reorganizar
aspectos macroeconômicos essenciais para que, a partir de reformas estruturais,
possamos readquirir a confiança do setor privado, retomar investimentos e,
consequentemente, recolocar o Brasil na trajetória do crescimento.
Para tanto, observamos que algumas pautas são estratégicas, como a aquisição
de terras por estrangeiros, que hoje encontra-se impossibilitada em decorrência de
lacunas legislativas e de ações tomadas pela Advocacia Geral da União (AGU). Este é
um importante instrumento de incentivo e de retorno de investimentos estrangeiros no
país.

Outro tema de importante relevância é a Regularização Fundiária, o qual evoca a
Questão Indígena, a Questão Quilombola e os problemas relacionados aos
assentamentos com finalidade de reforma agrária. Defendemos a necessidade de
reformas em relação aos procedimentos administrativos de identificação e demarcação
de terras, bem como a adoção de políticas que resguardem o direito a propriedade e
dificultem invasões, promovendo a segurança jurídica no meio rural.
Também responsável pelo atraso do desenvolvimento, o licenciamento
ambiental tem gerado burocracia e morosidade para a obtenção de licenças.
Empreendimentos e investimentos logísticos são, muitas vezes, inviabilizados, causando
danos ao setor produtivo e à própria população.

Não menos importante, destacamos o fundamental fortalecimento das políticas
publicas de apoio à assistência técnica, extensão rural, e incentivo à agricultura familiar,
essenciais segmentos da nossa agropecuária nacional.
Destaca-se ainda que é primordial se fortalecer o Ministério da Agricultura,
comandado pelo ilustre ministro Blairo Maggi. O nome foi, sem sombra de dúvidas, o
mais indicado para exercer tal cargo. Blairo Maggi possui distinto conhecimento sobre o
setor, além de ser amplamente reconhecido por entidades representativas e por
lideranças políticas.
Por fim, frisa-se que, sob vossa liderança, presidente Michel Temer, a FPA
percebe que é possível harmonizar os diversos segmentos nacionais em busca da
consolidação de um novo país, fundamentado num modelo de desenvolvimento
socioeconômico que privilegie a livre iniciativa, a segurança jurídica e a eficiência
produtiva.
Deputado Marcos Montes
Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária
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