






















Ata de Deliberação de Assembleia Geral permanente

271LL12013 | SR os-BA

No vigésimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dez horas e

trinta minutos, horário de Brasíl ia, os Peritos Federais Agrários (PFAs) sindicalizados ao

Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários - SindPFA na Unidade Avançada do

INCRA de Bom Jesus da Lapa, em Estado de Assembleia Geral Permanente, conforme

decisão da Assembleia em atenção ao Edital de Convocação OO3/20I3 da Diretoria

Colegiada, reuniram-se na sala de reunião da Unidade Avançada do INCM de Bom Jesus da

Lapa, a fim de deliberar sobre proposta salarial reapresentada pelo Ministério do

Planejamento. Estando presentes os PFAs Luciano Louzada de Oliveira e Laudicéio Viana

Matos, foi apresentada a pauta e, em seguida, passou-se à deliberação, quando ambos peritos

Federais Agrários foram favoráveis à aceitação da proposta salarial do MpOG, não houve

contrario ou abstenção. Não havendo outras deliberações, a reunião foi encerrada às L0 horas e
quarenta minutos, e eu, Luciano Louzada de Oliveira, SIAPE n" j.55134L e CpF no 9545577959L,

Sindicalizado do SindPFA na SR 05/BA, eleito pelos presentes para secretariar, lavro esta ata, que

segue assinada por mim e os demais presentes.
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Ata de Deliberacâo de Assembleia Geral Permanente

27/11/2013 I SR-13 - Unidade Avancada Caceres-MT (UA-CCE)

No vigesimo skim° dia do mes de novembro do ano de dois mil e treze, as nove horas,

horario de Brasilia, os Peritos Federais Agrarios (PFAs) sindicalizados ao Sindicato Nacional

dos Peritos Federais Agrarios — SindPFA nesta SR, em Estado de Assembleia Geral

Permanente, conforme decisao da Assembleia em atencao ao Edital de Convocacao

003/2013 da Diretoria Colegiada, reuniram-se na sala de Obtencao de Terras da Unidade

Avancada Caceres (SR-13/MT) do Incra, a fim de deliberar sobre proposta salarial

reapresentada pelo Ministerio do Planejamento. Estando presentee os PFAs MARCELO

HENRIQUE SIQUEIRA LEITE E FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN, foi apresentada a

pauta e, em seguida, passou-sea deliberacao, quando 2 (dois) Peritos Federais Agrarios foram

favoraveis, 0 (zero) foram contrarios e 0 (zero) se abstiveram. Nao havendo outras deliberacbes, a

reuniao foi encerrada as 9 horas e 40 minutos, e eu, MARCELO HENRIQUE SIQUEIR LEITE, SIAPE n°

1522812 e CPF n° 95138765191, Sindicalizado do SindPFA na SR 13/MT, UA CCE, lavro esta ata,

que segue assinada por mim. 0 outro Perito presente assinou em lista anexa que passa a integrar

esta ata. 
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Deliberacäo de Assembleia Geral Permanente
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Data: 27/11/2013 Horano: 9h40 Local: Unidade Avancada Caceres SR 13/MT
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