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SindPFA
Sindicato Nacional dos
Peritos Federais Agrários

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

28/8/2017 | SR 03-PE

No vigésimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos,
horário local, Peritos Federais Agrários sindicalizados ao Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários
(SindPFA), ativos e aposentados, em atenção ao Edital de Convocação 5/2017, do Diretor Presidente, de 21
de agosto de 2017, reuniram-se na Sala dos Agrónomos da Superintendência Regional de Pernambuco do
Incra 03/PE, a fim de deliberar sobre a realização de paralisação, em calendário conjunto das carreiras
de Estado, contra o adiamento do reajuste dos servidores públicos acordado para 2018 e outros
ataques ao serviço público e também discutir formas de mobilização. Estando presentes 13 (doze) PFAs
desta SR foi apresentada a pauta e, em seguida, passou-se à deliberação, quando 13 (treze) foram favoráveis
à adesão à paralisação. Os PFAs consideraram que mobilização servirá inclusive para tratar de assuntos de
ordem de interesse da categoria. Não havendo outros itens, a reunião foi encerrada às 11 horas, e eu,
Alexandre da Silva Cavalcanti, SIAPE no 1553026 e CPF no 028777294-27, Delegado Sindical do SíndPFA na
SR 03/PE, lavro esta ata, que segue assinada por mim,

Alexan re da va Cavalcanti
Delegado Sindical do SindPFA na SR 03-PE

Quadro-resumo de Deliberação

Item de deliberação

Realização de paralisação, em calendário conjunto das

carreiras de Estado, contra o adiamento do reajuste dos

servidores públicos acordado para 2018 e outros ataques ao

serviço público

NO de votos
Favoráveis Contrários Absten ões

13 00
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária

29/8/2017 | SR-05/BA

No vigésimo nono dia do mês de agosto  do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos,
horário local,  Peritos Federais Agrários sindicalizados ao Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários
(SindPFA), ativos e aposentados, em atenção ao Edital de Convocação 5/2017, do Diretor Presidente, de 21
de  agosto  de  2017,  reuniram-se  na  sala  dos  Agrônomos  na  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  da
Superintendência  Regional  do  Incra-BA,  a  fim  de  deliberar  sobre  a  realização  de  paralisação,  em
calendário conjunto das carreiras de Estado, contra o adiamento do reajuste dos servidores públicos
acordado para 2018 e outros ataques ao serviço público e também discutir formas de mobilização.
Estando presentes 10 (dez) PFAs desta SR, foi apresentada a pauta e, em seguida, passou-se à discussão e
deliberação,  havendo  manifestação  de  que  a  conjuntura  é  desfavorável  para  os  Peritos  Federais
Agrários/Engenheiros Agrõnomos e demais carreiras da FONACATE pois o governo já anunciou na midia
através  do  Ministro  da  Fazenda  e  o  Presidente  da  República  o  adiamento  o  reajuste  acordado,  mas  é
necessário um contraponto da FONACATE e do SindPFA para tentar manter o acordado e que os servidores
não sejam prejudicados. O convencimento da população sobre a importância do serviço público não é um
trabalho que dará resultados efetivos, devendo-se se investir em articulações no congresso para atingir os
objetivos. Deve-se ter atenção para que no reenquadramento dos níveis e classes não haja perdas para os
servidores, a exemplo de servidores que estão em determinado nível e classe não sejam reposicionados de
forma desfavorável. O SindPFA deve no âmbito da FONACATE mostrar a realidade das carreiras do executivo,
que no geral é muito mais desfavorável em relação ao legislativo e ao judiciário, especialmente quanto ao
padrão  remuneratório;  enfatizar  a  situação  da  carreira  dos  PFAs  que  ficou  padrões  remuneratórios
desfavoráveis  nos  últimos  governos.  Não  houve  a  programação  de  paralisação  no  Incra-BA.
Complementarmente, solicita-se informações sobre a situação de todos os processos em andamento através
do  SindPFA  referentes  aos  PFAs.  A  reunião  foi  encerrada  às  11  horas  e  30  minutos,  e  eu,  Domingos
Nascimento Silva, SIAPE n° 1034849 e CPF n° 35076356587, representante do SindPFA na SR-05/BA, lavro
esta ata, que segue assinada por mim.

Domingos Nascimento Silva
Representante do SindPFA na SR-05/BA







Ata de Assembleia Geral Extraordinária

281812017 | SR 09-PR

No vigésimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos,

horário local, Peritos Federais Agrários sindicalizados ao Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

(SindPFA), ativos, em atenção ao Edital de Convocação 5/2017, do Diretor Presidente, de 2l- de agosto de

2017, reuniram-se na sala de reuniöes do oitavo andar da Superintendência Regional (SR) do Incra 09-PR

a fim de deliberar sobre a realização de paralisação, em calendário conjunto das carreiras de Estado,

contra o adiamento do reajuste dos servidores públicos acordado para 2018 e outros ataques ao

serviço público e também discutir formas de mobilização. Estando presentes L3 (treze) PFAs desta SR,

foi apresentada a pauta e, em seguida, passou-se à deliberação, quando todos os presentes foram favoráveis

à adesão à paralisação. Também ficou decidido que a comparação entre as médias de valores referenciais da

PPR da Titulação e a PPR do RAMT será realizada como uma das atividades da mobilização no dia 30/08.

Não havendo outros itens, a reunião foi encerrada às LL horas e 00 minutos, e eu, Lineu Erlei D' Agostin,

SIAPE n" 1-615859 e CPF n' 009272L7961, Delegado Sindical do SindPFA na SR 09/PR, lavro esta ata, que

segue assinada por mim.
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Lineu Erlei D'Agostin
Delegado Sindical do SindPFA na SR 09-PR

Quadro-resumo de Deliberação

No de votos
Favoráveis Contrários Abstenções

Realização de paralisação, em calendário conjunto das

carreiras de Estado, contra o adiamento do reajuste dos

servidores públicos acordado para 20IB e outros ataques ao

serviço público

13 00 00



Ata de Assembleia Geral Extraordinária

281812017 I SR 09-PR

Lista de Presença

Nome
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