
 

Assembleia Geral Extraordinária de 28/4/2017 
Documento-base 

Subsídios para as discussões dos Engenheiros Agrônomos do Incra, da Carreira de Perito Federal Agrário, 

ativos, aposentados e também os pensionistas, sindicalizados adimplentes ao Sindicato Nacional dos Peritos 

Federais Agrários – SindPFA, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária no dia 28/4/2017, em atenção ao 

Edital de Convocação nº 2/2017, que tem como objeto discutir sobre: 

1) Ato em Defesa da Previdência Social; 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

1) Ato em Defesa da Previdência Social 

Nota-se que o processo, porém, deu-se de forma centralizada e sem discussão com as Superintendências 

Regionais, em especial com as Câmaras Técnicas, compostas pelos Peritos Federais Agrários, as quais têm 

como prerrogativa discutir, avaliar, propor, criticar, dentre outras questões, assuntos de natureza técnica 

relacionadas com as atividades finalísticas da autarquia agrária. 

Nesse sentido, o SindPFA considera fundamental que essa discussão ocorra nas regionais e que as Câmaras 

Técnicas, as Delegacias Sindicais ou os próprios PFAs que dominam o assunto analisem a proposta da 

Coordenação de Obtenção, sob os diversos aspectos técnicos, motivo pelo qual torna a Planilha objeto desta 

Assembleia Geral. 

Espera-se desta reunião o encaminhamento de sugestões e/ou críticas ao trabalho que ajudem a 

consolidar o entendimento da categoria e balizem a atuação da Diretoria Colegiada no tema. 

Algumas questões importantes podem servir de base para esta análise, como por exemplo:  

a) Há base científica (estatística) para defender a proposta? Em caso negativo, que parâmetros 

poderiam ter sido utilizados para aprimorar o trabalho, de modo que ele possa ser considerado 

válido? 

b) Os valores (mínimo, médio e máximo) de preços de terra propostos estão condizentes com a 

realidade de cada região rural nas áreas de jurisdição da regional? 

c) Há, do ponto de vista técnico, subavaliação ou superavaliação que importem futuramente em 

prejuízos ao erário público? 

d) As justificativas técnicas (e políticas) são relevantes? 

e) Como as Superintendências Regionais deveriam atuar nesse processo? 

f) Outras que porventura sejam importantes. 

Destaca-se contribuição relevante da Delegacia Sindical em São Paulo, que, considerando o método errôneo, 

trabalhou para estimar o prejuízo aos cofres públicos de alienar as terras dos lotes dos assentamentos na 

forma proposta pela MP nº 759/2016 e valor mínimo da PPR da titulação. A contribuição pode ser vista aqui. 

3) Paralisação Nacional em defesa da Previdência Social em 28/4/2017 

É fundamental demonstrar ao governo a insatisfação do funcionalismo e da sociedade com a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que dispõe sobre alterações na aposentadoria do serviço público e 

da iniciativa privada. 

https://docs.google.com/a/assinagro.org.br/spreadsheets/d/1ZWa0lf_copJfhZ5N-S3cukILy7uz9sbbpNsnrkmWgdg/edit?usp=sharing


 

O Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado – Fonacate, do qual o SindPFA é membro, 

deliberou em reunião no final de março e indicou às suas afiliadas e respectivas carreiras a necessidade de 

participação na greve geral dos trabalhadores, no dia 28 de abril de 2017.  

"Essa data foi apresentada pelas centrais sindicais e representantes da sociedade civil organizada, por isso 

vamos participar desta mobilização. Ou param essa PEC ou paramos o Brasil", enfatizou o presidente do 

Fonacate, Rudinei Marques.  

O SindPFA apoia a indicação do Fórum e, pretendendo integrar o movimento, quer da Assembleia 

Geral que valide a participação da entidade e, em cada regional, organize as atividades da Delegacia 

Sindical local no ato. 

"Levaremos o discurso de que uma reforma previdenciária precisa de números reais, de um bom debate e a 

avaliação do impacto disso na vida dos cidadãos", disse Rudinei. O SindPFA enviará às Delegacias Sindicais 

modelos de materiais gráficos para a data e subsidiará a sua produção. 

As lideranças nacionais das entidades trabalharam para a apresentação de dez emendas à reforma da 

Previdência (vide notícia). Recomenda-se da base o conhecimento das emendas e, além disso, a realização 

de reuniões regulares para discutir o tema. Cartilhas diversas sobre a temática estão disponíveis no site da 

Campanha www.aprevidenciaenossa.com.br  

Considerações finais 

São estes os termos propostos para reunião da Assembleia Geral na segunda-feira, 28/4/2017, para os quais 

o SindPFA anseia pelo envolvimento da categoria. Aos Delegados Sindicais, lembra-se a necessidade de, 

após lavrada a Ata, escaneá-la e enviá-la à Secretaria do SindPFA (secretaria@sindpfa.org.br) e encaminhar a 

via original por malote ou Correios.  

Brasília, DF, 25 de abril de 2017. 

Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários 
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