
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 3675, de 2017 
 

Indica ao Sr. Governador que encaminhe a esta Assembleia 
Legislativa o Projeto de Lei Complementar de interesse dos 
Assistentes Agropecuários da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. 

 

 

Autoria: Deputado Roberto Engler 
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INDICAÇÃO Nº 3675, DE 2017 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 
Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 
Paulo que encaminhe a esta Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 
Complementar de interesse dos Assistentes Agropecuários da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que a AGROESP é uma entidade que 
congrega servidores de nível superior de três coordenadorias da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, possuindo hoje cerca de mil associados e foi 
constituída com a finalidade de lutar pelos interesses dos Assistentes 
Agropecuários e pela preservação da boa qualidade dos trabalhos da 
Secretaria; 

 

Considerando que uma parcela significativa das políticas 
públicas em execução em nosso Estado necessita do trabalho desenvolvido 
pelos Assistentes Agropecuários da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
trabalho similar ao desenvolvido pelos integrantes das carreiras de Especialista 
Ambiental, existentes no âmbito do governo estadual, possuindo, assim, todos 
esses servidores atribuições assemelhadas e as mesmas exigências 
acadêmicas para acesso às carreiras; 

 

Considerando que, como exemplo, temos os trabalhos 
desenvolvidos pela CATI na área ambiental realizando o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e, agora, após a regulamentação da legislação pelo senhor 
Governador, a execução pelos nossos técnicos, junto aos agricultores 
familiares, do Programa de Regularização Ambiental (PRA);  

 

Considerando que tramita no Palácio dos Bandeirantes o 
processo SAA n.º 17866/2013 (CC n.º 153777/2013) que trata do pleito de 
revalorização da categoria através da equalização de vencimentos com a 
carreira de Especialista Ambiental, iniciado em 2013 e que até os dias de hoje 
não prosperou;  

 

Considerando que esse processo já possui pareceres 
favoráveis dos atuais Secretários de Estado que possuem em seus quadros 
cargos e funções assemelhadas;  



 

Considerando que a categoria dos Assistentes 
Agropecuários vem enfrentando sérias dificuldades por estar sem qualquer 
reposição desde 2011, quando tiveram o último acordo salarial; 

 

Considerando, assim, que a categoria aguarda 
obstinadamente a equalização das carreiras na forma proposta, sem deixar de 
cumprir com méritos o papel determinado pelos dirigentes e pela sociedade;  

 

Considerando por fim a relevância e importância do 
pedido, indicamos o encaminhamento do Projeto de Lei Complementar à esta 
Assembleia Legislativa. 

 

Sala das Sessões, em 6/11/2017. 

 

a) Roberto Engler 


