
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1394, de 2017 

 

Indica ao Sr. Governador a inclusão dentre os membros do 

Conselho Consultivo da Concessão da AGRISHOW, um membro da 

Federação da Agricultura do Estado de São Paulo – FAESP. 

 

 

Autoria: Deputada Analice Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RGL Nº  2933/2017 



 

 

 

INDICAÇÃO Nº 1394, DE 2017 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 

Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que 

determine aos órgãos competentes, incluir dentre os membro do Conselho 

Consultivo da Concessão da AGRISHOW, disposto no artigo 5º, da Lei 

Estadual n. 14.752, de 2 de maio de 2012, um membro da Federação da 

Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP, importante entidade da área rural 

de nosso Estado 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A FAESP - Federação da Agricultura do Estado de São 

Paulo, tem produzido relevantes contribuições efetivamente prestadas a 

comunidade rural do Estado de São Paulo, notadamente pelos esforços e 

ações empreendidas em favor dos agricultores paulistas. 

Em minhas visitas no interior de São Paulo, tenho ouvido 

reclamações de Prefeitos e Produtores Rurais sobre a atual crise do setor e o 

visto de perto a luta constante dos Sindicatos Rurais em defesa dos interesses 

dos produtores rurais.  

A Agricultura atravessa um dos piores momentos de sua 

história. O alto custo de produção e manutenção da cultura somado aos baixos 

preços pagos pela indústria, vem esmagando os produtores que se encontram 

endividados, de mãos atadas e reféns do cenário atual. 

É do conhecimento da classe de citricultores a notória luta 

da FAESP, através de seu presidente Dr. Fábio Meirelles, em defesa dos 

agricultores buscando alternativas para amenizar os efeitos dessa terrível crise.  

Tanto o é, que por diversas ocasiões pude comprovar a 

gratidão e o reconhecimento dos produtores rurais e presidentes de sindicatos 

rurais pela representatividade em assuntos do interesse da classe e em 

especial a desempenhada pela FAESP. 

A FAESP merece participar do Conselho Consultivo da 

AGRISHOW, haja vista a sua importância econômica, trazendo somas 

consideráveis todos os anos ao país, colocando o Estado de São Paulo como 

um dos maiores polos do setor rural do Brasil. 

 

 

 



Tomo a liberdade de fazer a presente indicação, por 

considerar a que a FAESP – Federação da Agricultura do Estado de São Paulo 

poderá contribuir com a realização da AGRISHOW, com este intuito propomos 

a presente propositura. 

 
Sala das Sessões, em 9/5/2017 

 

a) Analice Fernades 


