CARTA DE MACEIÓ
Maceió, 25 de outubro de 2019.
Os 278 Auditores Fiscais Federais Agropecuários reunidos em seu V Congresso Nacional CONAFFA, na cidade de Maceió-AL, de 21 a 25 de outubro de 2019, a partir do tema “Consciência e
Participação Sindical”, vem a público alertar para os retrocessos verificados a partir da contínua
desestruturação do serviço público, bem como da precarização das atividades típicas de Estado, de
fiscalização e auditoria e dos instrumentos de fomento à produção agropecuária, de forma a
comprometer o desempenho das funções e responsabilidades dos Auditores, com reflexos negativos
para toda a sociedade.
Embora o governo reconheça a defasagem de mais de 1.600 Auditores no quadro de servidores,
refuta a realização de concursos, ao mesmo tempo em que edita reiterados atos administrativos e apoia
propostas de emendas constitucionais e projetos de leis, a exemplo da anunciada contrareforma
administrativa, que desmontam, extinguem ou transferem a particulares as atividades típicas de
Estado de auditoria, fiscalização e fomento do setor agroindustrial.
Paralelamente, o Ministério da Agricultura impõe medidas que distorcem e retiram as
atribuições dos Auditores Agropecuários nas áreas de auditoria e de fiscalização ou que excluem
atividades fundamentais relacionadas ao fomento agropecuário e às relações internacionais.
Esses retrocessos, em momento de grave crise econômica, polarização, desinformação e
desmobilização da sociedade, não têm encontrado a devida resistência, o que pode trazer sérios riscos e
prejuízos sanitários e de segurança dos produtos agropecuários e aos alimentos exportados e
consumidos pelos brasileiros.
O setor agropecuário é o pilar da economia nacional. O protagonismo do Brasil na produção e
exportação deve-se fundamentalmente à sincronia do setor produtivo nacional com o Estado,
fomentando o desenvolvimento, garantindo a sanidade dos rebanhos e lavouras e a segurança dos
alimentos. Constitui um patrimônio nacional que deve ser preservado e aperfeiçoado.
Os Auditores Fiscais Federais Agropecuários reafirmam seu compromisso com a qualidade dos

produtos e a segurança alimentar, o desenvolvimento sustentável e soberano da agropecuária, em prol
da sociedade brasileira e mundial.

