Req. Nº 75/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

A deputada que o presente subscreve na forma regimental e
após manifestação plenária, requer a Vossa Excelência, determinar o envio de
expediente ao Excelentíssimo Senhor MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR,
Governador do Estado de Goiás solicitando a realização de concurso público para
provimento de vagas de Fiscais Estaduais Agropecuários, Assistentes de
Gestão Administrativa e Auxiliares de Gestão Administrativa.

JUSTIFICATIVA

Atualmente,

a

Agrodefesa

possui

em

seu

quadro

aproximadamente 650 (seiscentos e cinquenta) Fiscais Agropecuários, entre
Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas e Engenheiros de
Alimentos. Estes profissionais atuam em todas as áreas do agronegócio garantindo
alimento seguro para a população goiana, na proteção dos rebanhos e lavouras
contra pragas e doenças, fiscalização do trânsito animal e vegetal, patrulhamento de
fronteiras, atendimento à notificação de doenças, controle de focos de pragas e
enfermidades, inspeção e produtos de origem animal e vegetal, análise e
manipulação de produtos e sementes; além de uma enorme gama de atividades
privativas das profissões supracitadas além das prerrogativas da carreira fiscal.
A Lei 15.691, de 06 de junho de 2006, determina que o quadro
de pessoal da Agrodefesa tenha 783 (setecentos e oitenta e três) Fiscais
Agropecuários. Esse quantitativo foi completado em 2010, quando da convocaçãods
aprovados em concurso. Desde então, a Agência perdeu cerca de 18% do seu
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efetivo e esse déficit cresce mensalmente. Além do quadro de fiscais, a lei determina
que haja ainda 483 (quatrocentos e oitenta e três) Assistentes de Gestão
Administrativa e 200 (duzentos) Auxiliares de Gestão Administrativa na Agência.
Quadro esse que não existe de fato uma vez que nunca houve concurso público
para estas áreas, cujas atribuições são desempenhadas por servidores em contrato
temporário, comissionados, remanescentes de outros órgãos e Secretarias e Fiscais
Agropecuários. O acúmulo de funções pelos Fiscais Agropecuários e o déficit desses
profissionais, além dos desestímulos exibidos acima, tem exposto a saúde financeira
do Estado de Goiás e a segurança alimentar da população a um prejuízo econômico
sem precedentes.
Diante dos fatos, é extremamente necessário a realização
imediata de concurso público para provimento de vagas de Fiscais Estaduais
Agropecuários, Assistentes de Gestão Administrativa e Auxiliares de Gestão
Administrativa.

Sala das Sessões aos

de

de 2015.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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