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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

INCRA – SR-04/GO 

 

Aos oito dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, as dez horas, posteriormente 

em segunda chamada às dez horas e trinta minutos, reuniram-se em regime extraordinário 

no auditório da Superintendência Regional do INCRA em Goiás, os Peritos Federais 

Agrários Ludmilla L. de Carvalho, Nádia Maria D. Molin, Janice Morais Oliveira, Carlos 

Eduardo Marques Pinto e Tiago de Melo para suprir as demandas dos Editais 07 do 

Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários. Os presentes aprovaram em 

unanimidade a participação à paralisação dos Servidores Públicos e Trabalhadores em 

geral no dia 10/11/2017, Dia Nacional de Lutas, Mobilizações e Paralisações, sendo o 

período matutino para, em assembleia conjunta com a ASSINCRA-GO, debater sobre 

planos de saúde e no período vespertino concentrarem-se para manifestação nacional. 

Estando o tempo esgotado, às onze horas, dada por encerrada a reunião, eu, Tiago de 

Melo, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos presentes. 

 















Ata de Assembleia Geral Extraordinária

slLL/2017 | SR og-PR

No oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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 no 7/2017, do Diretor Presidente Substituto, de 3 de novembro de

2017, reuniram-se na sala de reuniões do 8o andar da Superintendência Regional (5R) do Incra 09-PR, a

fim de deliberar sobre paralisação e discutir outras formas de mobilização contra o adiamento dos reajustes

e outros ataques ao serviço público. Estando presentes 12 PFAs desta SR, foi apresentada e discutida a pauta.

Sobre a paralisação no dia LO|L1.|2OL7, 09 (nove) foram favoráveis, 01 (um) foi contrário e 02 (dois) se

abstiveram. Sobre as formas de mobilização contra o adiamento dos reajustes e outros ataques ao serviço

público, os PFAs sugeriram que:

a) O SindPFA formule uma consulta junto à sua assessoria jurídica, considerando a hipótese de que expire a

validade da MP 805/2017 antes que ela possa servotada no plenário da Câmara e/ou do Senado, solicitando

esclarecimentos sobre os reflexos em termos salariais, bem como, os caminhos possíveis caso o Governo

tente dissimular a reedição da MP. O objetivo disso tudo, caso a solicitação retorno com um parecer

promissor, é traçar uma estratégia junto aos parlamentares que integram as Comissões na Câmara, e que

sejam simpatizantes da causa dos Servidores Públicos, para que usem de todos os mecanismos possíveis

para protelar a andamento da MP até o início do recesso parlamentar.

b) É necessário a construção de um calendário nacional de mobilização, para que a categoria possa melhor

planejar e coordenar ações com outras carreiras de servidores.

c) Que seja convocada uma Assembleia para a data de 1,0/1"1/2017, e assim conferir mais segurança jurídica

ao movimento de paralisação dos PFA's.

Quadro da deliberação de que trata o item 1 e da designação de que trata o item 2 estão em anexo. Não

havendo outros itens, a reunião foi encerrada às Ll- horas e 40 minutos, e eu, Lineu Erlei D' Agostin, SIAPE no

16i-5859 e CPF no 009,272.179-6I, Delegado Sindical do SindPFA na SR 09/PR, lavro esta ata, que segue

assinada por mim.

\\

L-,,'^ ¿'u,, u LrcPJ^r
Lineu Erlei D'Agostin

Delegado Sindical do SindPFA na SR 09/PR

Quadro-resumo de Deliberação

Favoráveis Contrários Abstenções
01 02Paralisação - Em função do adiamento dos reaiustes 09



Ata de Assembleia Geral Extraordinária

slLL/2017 | SR 09-PR

Lista de Presença
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

8/11/2017 | SR 19-RN 

No oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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 nº 7/2017, do Diretor Presidente Substituto, de 3 de novembro de 

2017, reuniram-se na Sala dos Agônomos da Superintendência Regional (SR) do Incra 19/RN, a fim de 

deliberar sobre paralisação e discutir outras formas de mobilização contra o adiamento dos reajustes e 

outros ataques ao serviço público. Estando presentes 11 (onze) PFAs desta SR foi apresentada e discutida a 

pauta. Sobre a paralisação no dia 10/11/2017, 11 (onze) foram favoráveis, 00 (zero) foram contrários e 

00 (zero) se abstiveram. Sobre as formas de mobilização contra o adiamento dos reajustes e outros ataques 

ao serviço público, Não havendo outros itens, a reunião foi encerrada às 10 horas e 45 minutos, e eu, 

Wildjaime Araujo, 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. 

 

 

                                                           

Wildjaime de Bergaman Medeiros de Araujo 

Delegado(a) Sindical do SindPFA na SR 19-RN 

 

 

 





Sindicato Nacional dos SindPFÃ  
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

8/11/2017 1511 20-ES 

No oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, horário local, Peritos Federais 

Agrários sindicalizados ao Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários - SindPFA, ativos, em atenção ao 

Edital de Convocação n° 7/2017, do Diretor Presidente Substituto, de 3 de novembro de 2017, reuniram-se 

na sala da Divisão de Obtenção da Superintendência Regional (SR) do Incra 20/ES, a fim de deliberar 

sobre paralisação e discutir outras formas de mobilização contra o adiamentodos reajustes e outros ataques 

ao serviço público. Estando presentes 11 (onze) PFAs desta SR, foi apresentada e discutida a pauta. Sobre a 

paralisação no dia 10/11/2017, 06 (seis) foram favoráveis, 04 (quatro) foram contrários e 01 (um) se 

abstive. Sobre as formas de mobilização contra o adiamento dos reajustes e outros ataques ao serviço 

público, os PFAs  sugeriram que: paralisarão suas atividades no 10/11/2017 em apoio à mobilização do Dia 

Nacional de Lutas do Funcionalismo. Os PFAs realizarão um café da manhã com convite aos demais 

servidores e também aos terceirizados da Superintendência. Quadro da deliberação de que trata o item 1 

está em anexo. Não havendo outros itens, a reunião foi encerrada às onze horas, e eu, Luciano Ribeiro Braga, 

SIAPE n° 1468027 e CPF n° 031.771.857-60, Delegado Sindical do SindPFA na SR 20/ES, lavro esta ata, que 

segue assinada por mim. 

—LucÍano metro-traga 

legado Sindical do SindPFA na SR 20-ES 

Quadro-resumo de Deliberação 

Item de deliberação 
N° de votos 

1 Favoráveis Contrários 1 Abstenções 

Paralisação - Em função do adiamento dos reajustes 06 1 	04 01 
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SindPFA Sindicato Nacional dos
Peritos Federais Agrários

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

08/11/2017 | SR 25-RR

No oitavo dia do mês de novembro 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 n° 7/2017 do Diretor Presidente substituto, de 03

de novembro de 2017, reuniram-se na sala da Divisão de Obtenção da Superintendência Regional (SR) do

íncra 25/RR, a fim de deliberar sobre paralisação e discutir outras formas de mobilização contra o

adiamento dos reajustes e os outros ataques ao serviço público. Estando presentes 04 (quatro) PFAs

desta SR., foi apresentada a pauta e, em seguida, passou-se à deliberação, quando 04 (quatro) PFAs foram

unânimes em não aderir à paralisação, por falta de mobilização de outras categorias que foram

atingidas com a MP 805/2017, O PFA Luís Fernando Gomes Lopes, sugeriu a confecção de cartazes e

faixas para esclarecimento à sociedade dos ataques ao serviço público, foi informado que no documento

base o SINDPFA irá providenciar o material necessário para a campanha publicitária. Quanto à operação

padrão, os PFA's foram unânimes que não surte efeito na Superintendência, pois a adesão seria mínima. Não

havendo outros itens, a reunião foi encerrada às 11 horas e 10 minutos, e eu, Márcia Aline Silva de Almeida,

SIAPE n° 1286379 e CPF n° 294332312-87, Delegado Sindical do SindPFA na SR 25/RR, lavro esta ata, que

segue assinada por mim.

Márcia AÍÍVie Silva de Almeida
Delegada Sindical do SindPFA na SR 25-RR

Quadro-resumo de Deliberação

Item de deliberação

Paralisação dia 10/11

N° de votos
Favoráveis

00
Contrários

04

Abstenções
00
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