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Apesar de sua pouca idade (48 anos), João de Almeida Sampaio Filho é uma 
personalidade de destaque em São Paulo. Entre os importantes cargos que ocupou, 
está o de Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, por duas vezes - 
nos governos de José Serra e Geraldo Alckmin, de janeiro de 2007 até abril de 
2011 - período em que também presidiu o Conselho da Companhia de 
Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP). Desde 2011 é presidente do 
Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP) e membro do Conselho de Administração da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB).  
Apenas para citar mais alguns cargos em seu extenso currículo, João de Almeida 
Sampaio Filho foi ainda presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), presidente 
da Câmara Setorial de Borracha Natural da Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA), membro do Conselho da Agência de Fomento do Estado de São Paulo 
(“Desenvolve São Paulo”), membro do Conselho Nacional de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e membro do Conselho 
Nacional do Agronegócio (Conseagri) do MAPA.  
Participou como delegado da representação brasileira das reuniões Ministeriais da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) em Cancun (México), em 2003, e Hong 
Kong (China), em 2005.  
Na atividade privada, João de Almeida Sampaio Filho é, atualmente, vice-presidente 
Institucional da Marfrig. O Grupo Marfrig é uma das maiores empresas globais de 
alimentos à base de carnes bovina, suína, de aves e peixes. A plataforma 
operacional da companhia é composta por unidades produtivas, comerciais e de 
distribuição instaladas em 22 países e em cinco Continentes.  
Considerada uma das empresas brasileiras de alimentos mais internacionalizadas e 
diversificadas, seus produtos estão presentes em mais de 140 países. Com 
aproximadamente 90 mil funcionários, o Grupo Marfrig é o maior produtor de 
ovinos na América do Sul, a maior companhia de carnes na Argentina, o maior 
produtor de aves no Reino Unido e a maior empresa privada no Uruguai e na 
Irlanda do Norte.  
Por esta destacada carreira, por sua contribuição e por seu trabalho que eleva o 
nome de São Paulo em vários países do mundo, esta homenagem é justa e 
merecida e para a qual conto com o apoio dos nobres Vereadores.  
 


