




ãfrild P FA Sindicato Nacional dos 
Peritos Federais Agrários 

Ata de Assembleia Geral Ordinária 

5/6/20191 Delegacia Sindical de XX 

No quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, em segunda 

convocação, os integrantes da Carreira de Perito Federal Agrário sindicalizados ao Sindicato Nacional dos 

Peritos Federais Agrários — SindPFA, da ativa, em atenção ao Edital de Convocação n° 2/2019 da Diretoria 

Colegiada, de 30 de maio de 2019, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária na sala da DIVISÃO DE 

Obtenção de Terras da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — 

Incra SR-02/CEX, sob a liderança do(a) Delegado Sindical local, a fim de 1) discutir sobre a proposta de 

reforma da Previdência e deliberar sobre adesão aos atos do dia 14 de junho de 2019 contra PEC no 6/2019. 

Estando presentes 11 (onze) filiados desta Superintendência Regional, foi apresentada a pauta e, em seguida, 

passou-se à discussão. Os presentes entendem que devemos aderir às manifestações do dia 14/05, e 

entendem que devemos fazer uma reunião para definir as estratégias de participação junto as outras 

entidades do FONACATE e marcar reuniões para a discussão sobre o tema e divulgação dos direitos perdidos 

com a PEC 06/2019.. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada às 11:00 horas e eu, Neyla Diógenes 

Mendonça Andrade, CPF n°  462.334.153-49, Delegado(a) Sindical de SR-02/CE, lavro esta ata, que segue 

assinada por mim, acompanhada de lista de presença em anexo. 

Mendonça Andrade 

Dei 	ad indicai do SindPFA na SR-02/CE 
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SindPFA Sindicato Nacional dos 
Peritos Federais Agrários 

Assembleia Geral Extraordinária 

5/6/20191 Delegacia Sindical de SR-02/CE 

Lista de Presença 

Nome CPF Assinatura 
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SindPFAr  Sindicato Nacional dos 
Peritos Federais Agrários 

    

      

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

5/6/2019 1 Delegacia Sindical de Goiás 

No quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, em segunda 

convocação, os integrantes da Carreira de Perito Federal Agrário sindicalizados ao Sindicato Nacional dos 

Peritos Federais Agrários — SindPFA, da ativa e aposentados, em atenção ao Edital de Convocação n° 2/2019 

da Diretoria Colegiada, de 30 de maio de 2019, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária no Auditório 

Joaquim D'Eça da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — Incra 

Goiás, sob a liderança da Delegada Sindical local, a fim de discutirem sobre a proposta de reforma da 

Previdência e deliberarem sobre a adesão aos atos do dia 14 de junho de 2019 contra PEC n° 6/2019. 

Estando presentes 12 (doze) filiados desta Superintendência Regional e 01 (um) em trânsito, originários da 

Superintendência Regional de Goiás, foi apresentada a pauta e, em seguida, passou-se à discussão. Os 

presentes entendem que a proposta de Reforma da Previdência é bastante ofensiva ao conjunto dos 

trabalhadores brasileiros, e que deve ser refutada nos moldes em que está sendo colocada . Com relação à 

adesão aos atos de 14 de junho contra a PEC n° 6/2019, 13 (treze) foram favoráveis, 00 (zero) foram contra e 

00 (zero) se abstiveram. Também foram encaminhados pelos presentes: 1) que na data paralisação do dia 14 

de junho deverá haver mobilizações junto a outras categorias de trabalhadores, sobretudo servidores do 

Incra; 2) que deverá haver articulação para divulgação nas mídias locais sobre o ato nacional; 3) que deverá 

construir-se formas de mobilização conjuntas com outras entidades representativas, como Assincra-GO, 

Sindsep-GO e outras entidades representativas do Fonacate em Goiás. A reunião foi encerrada às 10 horas e 

40 minutos, e eu, Ludmilla Luciano de Carvalho, CPF n° 898.371.771-87,delegada do SindPFA em Goiás, lavro 

esta ata, que segue assinada por mim, acompanhada de lista de presença em anexo. 

Ludmilla Lucia o de Carvalho 

Delegada Sindical do SindPFA de GO 

Quadro demonstrativo de deliberação: adesão aos atos de 14 de junho contra a PEC n° 6/2019 

Favoráveis: 12 Contrários: 00 Abstenções: 00 
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Assembléia Geral Extraordinária do SindPFA — Sindicato Nacional dos 

Peritos Federais s irários em Goiás — 05 de 'unho de 2019 
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária

6l6l2OL9 | Delegacia Sindical do Paraná

No sexti dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, em segunda

convocação, os integrantes da Carreira de Perito Federal Agrário sindicalizados ao Sindicato Nacional dos

Peritos Federais Agrários - SindPFA, da ativa, em atenção ao Edital de Convocação no 2/2019 da Diretoria

Colegiada, de 30 de maio de 2019, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária na Superintendência

Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra - Paraná, sob a liderança do

Delegado Sindical local, a fim de L) Discutir sobre reforma da Previdência e formas de mobilização, incluindo
paralisação no dia L4 de junho do corrente. Estando presentes l-3 (treze) filiados desta Superintendência

Regional e, foi apresentadla a pauta e, em seguida, passou-se à discussão. Apresentado o tema da reforma da

previdência, juntamente com o material da palestra ouvida em Brasília, no entontro dos delegados, foi
iniciada a votação da paralisação do dia 1,4, foram contados sete votos favoráveis e 5 abstenções. A reunião

foi encerrada às horas, e eu, Rodrigo Cama

874530969-87, lavrei esta ata, que segue assi

rgo Andrade Pinto, secretário e delegado sindical, CPF n"

a por im, acompanhada de lista de presença em anexo
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Delegado Si PFA na SR-09
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Assembleia Geral Extraordinária
6l6l2OL9 | Delegacia Sindical do Paraná

Lista de Presença
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Ata de Assembléia Geral Extraordinária 

5/6/2019 - Delegacia Sindical do RS 

No quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e 30 minutos, em segunda 
chamada, os integrantes da Carreira de Perito Federal Agrário, sindicalizados ao Sindicato Nacional 
dos Peritos Federais Agrários — SINDPFA, da ativa e aposentados, em atenção ao Edital de 
Convocação n° 2/2019 da Diretoria Colegiada, de 30 de maio de 2019, reuniram-se em Assembléia 
Geral Extraordinária na sala 405 da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária — INCRA SR11/RS, sob a liderança do Delegado Sindical, a fim de 1) discutir sobre a 
proposta de reforma da previdência e deliberar sobre a adesão aos atos do dia 14 de junho de 2019 
contra a PEC n° 06/2019. 
Estando presentes 10 (dez) filiados desta Superintendência Regional foi apresentada a pauta e em 
seguida passou-se á discussão. Tendo como resultados os seguintes encaminhamentos. 

Apoiar a continuidade das articulações políticas a cargo do FONACATE com base nas emendas já 
apresentadas. Quanto ao ato previsto para o dia 14 a assembléia deliberou participar do mesmo 
mediante elaboração de faixa ou outro instrumento gráfico de divulgação, com fixação no prédio da 
Superintendência Regional e posteriormente utilização da mesma no ato. Foi deliberado ainda o 
aguardo da divulgação da programação do ato do dia 14 pelas centrais sindicais para eventuais ajustes 
na participação dos PFAs. Por oportuno faz-se a sugestão à Direção Colegiada do SINDPFA que se 
manifeste diante de eventual corte de ponto aos participantes do ato. 

A reunião foi encerrada às llhoras, e eu, REGINALDO ESCOBAR VIEIRA, CPF n° 101.539.770-00, 
Delegado Sindical do RS, lavro esta ata, que segue assinada por mim, acompanhada de lista de 
presença anexa. 

Delegado Sindical do SINDPF  Á  .  1  -11/RS 

REGINALDO ES  ; • • !JEIRA 



""- 	 • 

81  

Sindicato Nacional dos 
¡peritos Federais Agrários 

Assembléia Geral Extraordinária 

5/6/2019 - Delegacia Sindical do RS 

Lista de Presença 

NOME CPF Assinatura 
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si FA Sindicato Nacional dos flci P Peritos Federais Agrários 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

5/6/2019 1 Delegacia Sindical de Mato Grosso 

No quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, em segunda 

convocação, os integrantes da Carreira de Perito Federal Agrário sindicalizados ao Sindicato Nacional dos 

Peritos Federais Agrários - SindPFA, da ativa, em atenção ao Edital de Convocação n° 2/2019 da Diretoria 

Colegiada, de 30 de maio de 2019, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária na sala do Serviço de 

Obtenção da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra de 

Mato Grosso, sob a liderança do Delegado Sindical local, a fim de discutirem sobre a proposta de reforma da 

Previdência e deliberarem sobre a adesão aos atos do dia 14 de junho de 2019 contra PEC n° 6/2019. 

Estando presentes 09 (nove) filiados desta Superintendência Regional e 01 (um) em licença externa neste dia, 

originário desta mesma Superintendência Regional, foi apresentada a pauta e, em seguida, passou-se à 

discussão. Os presentes entenderam em maioria que a Reforma da Previdência deve sofrer as correções 

propostas pelos Sindicatos e organizações no escopo defendido pela Fonacate. Registra-se que um PFA 

manifestou concordante em totalidade da proposta da PEC apresentada pelo Governo. Com  relação à 

adesão aos atos de 14 de junho contra a PEC n° 6/2019, 02 (dois) foram favoráveis, 08 (oito) foram contra, 

não havendo abstenções. A reunião foi encerrada às 11 horas e 25 minutos, e eu, José Gagliardi Neto, CPF n° 

451.942.381-34, Delegado Sindical de Mato Grosso, lavro esta ata, que segue assinada por mim, 

acompanhada de lista de presença em anexo. 

Delegado Grosso 

Quadro demonstrativo de deliberação: adesão aos atos de 14 de junho contra a PEC n° 6/2019 

Favoráveis: 02 Contrários: 08 Abstenções: 00 
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Sindicato Nacional dos 
S i n d P R Peritos Federais Agrários 

Assembleia Geral Extraordinária 

5/6/2019 1 Delegacia Sindical de Mato Grosso 

Lista de Presença 

Nome CPF Assinatura 
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