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No sétimo 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 no 3/2015 do Diretor Presidente, de 31 de julho

de20IT,reuniram-se às L4:30, na sala de reuniões do oitavo andar da Superintendência Regional (SR) do

Incra 09/pR, a fim de discutir sobre: 1) Filiação a uma central sindical; e 2) Aprimoramento do Estatuto do

SindpFA. Estando presentes 16 (dezesseis) PFAs desta SR, foi apresentada a pauta. Com relação ao item l-)

Filiação a uma central sindical, os presentes consideraram, de forma unânime, que haverão ganhos sinérgicos

em face das pautas transversais do funcionalismo público. Em relação a possível escolha da central "Publica -

Central do Servidor" não houve consenso, houveram questionamentos tais como: a) Qual seria a efetividade

da recém criada Central Sindical. b) Será que as carreiras do Judiciário e de Órgãos de Controle, que estão

em um patamar remuneratório muito superior ao nosso, estarão dispostas a lutarem conjuntamente com as

carreiras do poder Executivo pela melhoria nos auxílios diversos (vale alimentação, diárias e passagens,

auxílio creche, etc) escancarando as disparidades existentes. c) A maior parte das carreiras do FONACATE

estão se encaminhando para a Publica - Central do Servidor? Qual será o papel do Fórum no pós adesão? No

item 2) Aprimoramento do Estatuto do sindPFA, no item revisão do processo eleitoral, houveram

manifestaçöes pela manutenção do sistema atual, (mobilizando 66 sindicalizados) com a justificativa de que

este sistema propicia uma condução mais harmônica do Sindicato, visto que todos os membros comungam

de uma mesma chapa. Assim como registrou-se manifestações no sentido do desmembramento do processo

eleitoral, para possibilitar a formação de chapas eleitorais locais, com o argumento de estimular a

participação de mais pFA's na disputa pelo cargo de Delegado sindical e assim fortalecer o debate nas SR's.

Não houve deliberação em relação ao pontos de pauta, o colegas foram sensibilizados para que leiam

novamente o Estatuto Sindical e apresentem sugestões para o seu aprimoramento. Não havendo outros

itens, a reunião foi encerrada às l-6 horas e O0 minutos, e eu, Lineu Erlei D' Agostin, SIAPE no 1615859 e CPF

no009272L7961,, Delegado,Sindical na SR O9/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
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