








   

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

28/8/2017 | SR 19-RN

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 dos Agrônomos da Superintendência Regional (SR) do Incra 19/RN, 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 deliberação, quando 10 (dez) foram favoráveis à adesão à
paralisação, 0 (zero) foram contrários e 0 (zero) se abstiveram. Os PFAs consideraram que as ações para o
trabalho midiático apontando as contradições, como também para ações jurídicas relacionadas ao
tema da planilha de valores da titulação de terras não devem seguir a diante, pois trará uma antipatia
do governo e  famílias assentadas e isso poderá atrapalhas as nossas lutas futuras, causando assim o
isolamento maior da categoria. Não havendo outros itens, a reunião foi encerrada às 10 horas e 30 minutos,
e eu, Wildjaime de Bergaman Medeiros de Araújo, SIAPE no 2991089 e CPF no 024.105.854-69, Delegado
Sindical do SindPFA na SR 19/RN, lavro esta ata, que segue assinada por mim.

Delegado Sindical do SindPFA na SR 19-RN

Quadro-resumo de Deliberação

Item 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 2018 e outros ataques ao 
serviço público

10 0 0
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

28/8/2017 | SR 23-SE 

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 21 de agosto de 2017, 
reuniram-se na sala da T1 da Superintendência Regional (SR) do Incra SE/23, 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 deliberação, quando 09 (nove) foram favoráveis à adesão à paralisação, 01 (um) foi 
contrário. Os PFAs consideraram que é importante a participação dos servidores da SR na mobilização e que 
devemos entrar em contato com os colegas de outras categorias integrantes da FONACATE, para atuação 
conjunta nos contatos com a imprensa e em atos que vierem a ser promovidos. Um participante questionou a 
validade dessas paralisações, tendo em vista o seu baixo impacto e que, de fato, os colegas permanecem nas 
salas. Sobre o comparativo das médias de valores referenciais da PPR da titulação e a PPR do RAMT da SR, foi 
deliberado que a atividade será realizada por colegas que participaram da elaboração do RAMT e enviada à 
diretoria do SindPFA até a quarta-feira, 30/08/17. Não havendo outros itens, a reunião foi encerrada às 11 
horas e 050 minutos, e eu, Emanuel Oliveira Pereira, SIAPE no 1030317 e CPF no 34342427591, Delegado Sindical 
do SindPFA na SR 23/SE, lavro esta ata, que segue assinada por mim. 

 

Emanuel Oliveira Pereira 
Delegado Sindical do SindPFA na SR 23-SE 

 
 

 
 

Quadro-resumo de Deliberação 
 

Item 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 2018 e outros ataques ao 
serviço público 

09 01 00 
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

28/8/2017 1 SR 30-STM 

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 21 de agosto de 

2017, reuniram-se na sala do Serviço de Obtenção de Terras da Superintendência Regional (SR) do Incra 

30/STM, 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 07 (sete) PFAs desta SR, 

foi apresentada a pauta e, em seguida, passou-se à deliberação, quando 07 (sete) foram favoráveis à adesão 

à paralisação, 00 (zero) foram contrários e 00 (zero) se abstiveram. Os PFAs consideraram: o tempo curto 

para a realização de mobilização; o atual estágio de paralisia institucional do Incra, gerando pouco efeito 

qualquer paralisação por protesto; a pouco articulação nas bases, seja entre os PFAs, seja com outras 

carreiras; os ataques e ameaças do governo sobre os servidores e a ideia que este momento é necessário 

iniciar um processo para enfrentamentos mais duros, usando inclusive outras estratégias. Sendo assim, 

decidiu-se: a) a paralisação de 1 (uma) hora na entrada do prédio no dia 30 (trinta) de agosto, no primeiro 

expediente e confecção de uma faixa pelo sindicato para fixação na SR durante o dia de paralisação e 

próximas semanas. Não havendo outros itens, a reunião foi encerrada às 11 horas e 30 minutos, e eu, 

Cândido Neto da Cunha, SIAPE n° 1551814 e CPF n° 835.243.203-68 Delegado Sindical do SindPFA na SR 

30/STM, lavro esta ata, que segue assinada por mim.  

Canp ()uk cêt 
c o Neto da ar 

Delegado Sindical do SindPFA na SR 30-STM 

Quadro-resumo de Deliberação 

Item de deliberação 
N° 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 2018 e outros ataques ao 

serviço público 

07 00 00 
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