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Propostas e Diretrizes em Prol do Agronegócio Nacional 
 

Por: Clayton Fernandes  
 

 

 Diretrizes e políticas de ação para o complexo agronegócio brasileiro; 

 
 Como Relações Institucionais da Presidência da Frente Parlamentar em Prol do Agronegócio da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP (2017-2018) defendi o setor agropecuário no estado e, agora em 
2019 busco apoiar o complexo agropecuário a nível nacional e de forma constante com proposições e 
instrumentalização de dados e informações aos congressistas (Deputados e Senadores), ministros e gestores 
públicos na realização de atividades e prestação de serviços de inteligência de mercado e comunicação 
integrada com due diligence, buscando incentivar o desenvolvimento de mecanismos em prol a política agrícola 
nacional com foco em projetos de leis e ações ligadas a agropecuária, agroindústria e planejamento das 
atividades pesqueira e florestal. 
 

 

 Na figura de consultor e mobilizador do agronegócio atuo como facilitador de atividades dos setores 
público e privado. Para o fomento de políticas públicas do setor agropecuário, proponho o 
desenvolvimento de ideias e diretrizes a seguir; 

 

 Priorização das ações que permitam avanços na logística de escoamento da produção agropecuária 
brasileira. (Criação do CRA Agro Futuro (FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PROL DO AGRONEGÓCIO 
NACIONAL) CRA -Certificado de Recebíveis do Agronegócio, emitido pelo Banco do Brasil. 

 Propor adequação em regulamentação de práticas de bem estar em animais de produção com a finalidade 
de suprimento ao processo de segurança alimentar. 

 Reformulação, revitalização e fortalecimento dos sistemas de vigilância e de fiscalização agropecuária e 
fitossanitária, criando o Sistema Nacional de Vigilância Agropecuária. 

 Criação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. 
 Reorganização e revitalização da assistência técnica rural no Brasil. 
 Reformulação no Sistema Nacional de Crédito Rural e do Manual de Crédito Rural do Banco Central. 
 Atuar firmemente em prol da segurança no meio rural, propondo a criação de um Sistema Nacional de 

Segurança Rural, reiterando e externando a preocupação de todo o setor produtivo com o aumento da 
criminalidade que tem trazido grandes prejuízos ao setor, com a perda de máquinas, implementos e 
equipamentos, roubo de animais e crimes. 

 Política de ampliação de Fundo Rural e Seguro Rural. 
 Realizar audiências, talks, fóruns de discussão de ideias e seminários com palestra pertinentes ao complexo 

agronegócio na Câmara dos Deputados e instituições públicas e privadas parceiras. 
 Política Nacional de Geração de Energia Renovável com incentivos a criação de usinas fotovoltaicas e PCHS 

em áreas rurais. 
 Defesa do Agronegócio - Plano Nacional de Inteligência de Mercado e Comunicação Integrada do 

Agronegócio com política pública de Divulgação das Atividades Agropecuárias a nível Internacional, via 
plataformas de informações on line, como por exemplo, o modelo de comunicação integrada do canal agro 
RVTV, além de ações diretas com o Itamaraty por intermédio das embaixadas e da APEX.  

 Apoio ao Cooperativismo Rural. 
 Apoio a Inovação, Pesquisa e Extensão Rural no Agronegócio. 
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