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Tereza Cristina 
assume presidência 

da Frente Parlamentar 
Agronegócio

A Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) 
realizou a cerimônia 

de posse da nova diretoria que 
vai compor a gestão da insti-
tuição no ano de 2018. A de-
putada Tereza Cristina (DEM/
MS) assumiu a presidência, 
no lugar do deputado Nilson 
Leitão (PSDB/MT), que as-
sumiu a liderança do partido 
na Câmara dos Deputados. No 
comando da FPA, Tereza dei-
xa o cargo de vice-presidente, 
posição que ocupou em 2017. 

Em sua gestão, a deputa-
da quer incluir na pauta de 
discussões políticas públicas 
mais eficientes ao desen-
volvimento do agronegócio 
nacional, com uma proposta 
mais consolidada para obten-
ção de financiamento à pro-
dução agrícola no país, bem 
como novas fontes de renda 
e investimento aos produtores 
rurais. “O principal objetivo é 
reduzir a dependência do cré-
dito agrícola oficial, dando 
mais estabilidade e fôlego ao 
setor produtivo que garante o 
abastecimento e a segurança 
alimentar de milhares de bra-
sileiros diariamente. Os pro-
dutores precisam ter sua ren-
da garantida em detrimento 
da expressiva produtividade 
que alcançam”, ressalta Tere-
za Cristina. 

A deputada também vai 
dar prioridade à moderniza-
ção das leis vigentes sobre 
defensivos agrícolas, licen-
ciamento ambiental e aqui-
sição de terras por empresas 
brasileiras com maior capital 
estrangeiro. “Só é possível 
garantir segurança jurídica e 

competitividade ao setor se 
buscarmos modificar a legis-
lação atual. Essa não acom-
panhou os avanços conquis-
tados ao longo dos anos. São 
leis defasadas e que travam o 
desenvolvimento social e eco-
nômico do Brasil”, afirma a 
nova presidente. Demarcação 
de terras indígenas e quilom-
bolas, além da produção agrí-
cola para os índios são temas 
que merecem ainda destaque 
na atuação da Frente. 

Tereza Cristina é enge-
nheira agrônoma, graduada 
na Universidade Federal de 
Viçosa (MG), foi cotada para 
concorrer ao governo de seu 
Estado e, em Mato Grosso do 
Sul, ocupou como gerente-
-executiva quatro secretarias: 
Planejamento, Agricultura, 
Indústria, Comércio e Turis-
mo. No último ano, ocupou a 
liderança do PSB na Câmara 
dos Deputados.

Marcos Matos, Tereza Cristina e 
Roberto Hollanda Filho.
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