Ofício nº 156/2020 - Presidência/ANFFASINDICAL.
Brasília, 09 de março de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Coronel Henrique
Presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, nº 30, Palácio da Inconfidência - 1º andar - conjunto 103 – CEP:
30190-921

Excelentíssimo Senhor Deputado,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
Federais Agropecuários (ANFFA Sindical), entidade representativa dos integrantes da
carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA) organizada em 26 Estados da
Federação e no Distrito Federal, vem agradecer a V. Exa. pela apresentação do
requerimento nº 5141/2020, reforçando o pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ao Ministério da Economia, para que sejam convocados os
Médicos Veterinários excedentes do concurso vigente para Auditores Fiscais Federais
Agropecuários e, também, para que se que realize novo concurso público para outros
profissionais que integram a nossa carreira, que são os Engenheiros Agrônomos, Químicos,
Farmacêuticos e Zootecnistas.
Como é do conhecimento de V. Exa., inclusive pelo fato de ser Médico Veterinário,
a nossa carreira é responsável pela qualidade e sanidade dos alimentos que chegam à mesa
da população brasileira, através dos serviços de inspeção e fiscalização e, também, pelo
controle da defesa agropecuária brasileira através dos serviços de inspeção, fiscalização,
certificação, controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, análises
laboratoriais, adidância agrícola, meios tecnológicos e processos produtivos na agricultura
e na pecuária.
Estudo recente realizado pela Fundação Getúlio Vargas concluiu que “o trabalho
dos AFFA pode representar até 8% do PIB da agropecuária brasileira, correspondendo a
0,4% do PIB do Brasil”. Isso significa que o trabalho desses profissionais gera ao país mais
de R$ 76 bilhões por ano.
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Atualmente existem 2.500 (dois mil e quinhentos) AFFA na ativa. No entanto, ao
longo do tempo, o número de AFFA vem caindo vertiginosamente devido, principalmente,
às aposentadorias desses profissionais, o que igualou o contingente atual ao mesmo do ano
de 2002; além disso, cerca de 22% desse contingente está em condições de se aposentar. E
hoje, para atender satisfatoriamente às demandas do agronegócio brasileiro, seria preciso a
contratação de 1.500 (hum mil e quinhentos) AFFA. Adicionalmente, o MAPA vem
buscando a ampliação das exportações brasileiras através da abertura de novos mercados e
o atual quadro de AFFA, aliado à forte perspectiva de ocorrerem mais aposentadorias,
certamente comprometerá esse cenário.
Nesse sentido, a aprovação do requerimento nº 5141/2020 de V. Exa. certamente se
constitui em um importantíssimo instrumento para que o nosso pleito seja atendido pelo
Ministério da Economia.

Respeitosamente,

Maurício Rodrigues Porto
Auditor Fiscal Federal Agropecuário
Presidente
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