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SinaPFA- Sindicato Nacional dos 
Peritos Federais Agrarios 

Ata de Apura~ao de Assembleia Geral Extraordinaria 
realizada em 5/6/2019 

Aos 12 dias de junho de 2019, as 14h, os Peritos Federais Agrilrios Joao Daldegan Sobrlnho, Vice-Diretor 

Presidente do SindPFA, Milton Santos de Amorim, Diretor Financeiro, e Savio Silveira Feitosa, PFA da Sede, de 

acordo com 0 estabelecido no artigo 19, § r , do Estatuto, reuniram-se na sede do Sindicato Nacional dos 

Peritos Federais Agrarios - SindPFA, no SBN, Quadra 1, Bloco D, Ediffcio Palacio do Desenvolvimento, sal a 

2006, Brasllia-DF, CEP 70.057-900, para realizar a apura~ao, em ambito nacional. das decisoes da Assembleia 

Geral Extraordinaria realizada em 5 de junho de 2019, em aten~ao ao Edital de Convoca~ao nO 2/2019, da 

Diretoria Colegiada, de 31 de maio de 2019, a lim de discutir sobre a pro posta de relorma da Previdencia e 

deliberar sobre a adesao aos atos do dia 14 de junho de 2019 contra PEC nO 6/ 2019. A Assembleia Geral loi 

rea lizada as 10h, em primeira convoca~ao, e as 10h30, em segunda convoca~ao, horario de Brasilia, na Sede e 

nas Delegacias Sindicais do SindPFA em todo 0 pais. Pelas atas recebidas das Delegacias Sindicais, a 

Assembleia ocorreu em 20 das 31 regionais. Compareceram ao todo 167 Peritos Federais Agrarios 

sindicalizados, 0 que representa um percentual de 17,5% do total de 955 associados. A discussao em pauta 

recebeu varias sugestoes, que podem ser conleridas na tabela em anexo. Quanto a delibera,ao, loram 

obtidos os seguintes resultados: 109 loram lavoraveis, 0 que representou 75.1% dos votos validos; 35 loram 

contrarios, 0 que representou 24,3% dos votos validos; e 13 se abstiveram, um percentual de 8,3% do total 

de participantes. Observado 0 Estatuto, art. 17, caput, e Art. 19, § 3°, restou aprovada a adesao aos atos do 

dia 14 de junho de 2019 contra PEC nO 6/2019. Em anexo, esta 0 quadro de vota~ao em todas as regionais 

para conlerencia, no qual se podem observar tambem as sugestoes recebidas. Fica desconsiderada ata de 

apu ra~ao de 10 de junho de 2019. Sem mais a tratar, eu, Joao Daldegan Sobrinho, Perito Federal Agrario, 

Vice-Diretor Presidente deste Sindicato, CPF nO 279.516.421 -34, lavrei a presente ata que por nos e assinada. 
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SindPFA - Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrarios 

Apurac;ao - Assombleia Goral Extraordinarla SindPFA - 5/6/2019 

Adesao aos atos do dia 14 de 
Delegacia PFAs aptos a Compareclmento Comparecimento " 

junho de 2019 contra PEe nO 
Observat;Oes Sindical participar 812Q19 

81m HAo Abstenljio 
En\endem que falta mais conhecimento tecnico p.;;:a--
compreender a PEe e propuseram discuss6es mais 

profundas. A maioria reconhece que e necessaria urna 

ES 25 12 48% 1 8 3 refonna da Prevldencia , mas estao de acordo com a maiaria 
das mudancas propostas pelo Fonacate. Fai reafirmado 0 
compromisso de buscar urn palestrante para esclarecer 

lodos as servidores do Inera e lerceirizados a respeito da 
PEC. 

AP 13 Sem infonnacao - - - -
Al 17 N;1o houve Assembleia - - - -

Enlendem que os PFAs devem se inserif nas dlscuss6es 
sobre a reforma da Previdimcia. inclusive integrando as 

SE 22 9 41% 9 0 0 demais servidores do Inera nessa discussao. Deve ser 
proporcionado semanatmente momento de aprofundamenlo 

e debate sobre as principais aspectos e impactos da 
reforma da Previdencia e possiveis alternatives. 

PI 26 Sem informayao - - - -
RR 12 Nao Mouve Assembleia - - - -

Entendem que a momento e de dificuldades para 0 futuro 

TO 20 8 40% 6 0 2 dos segurados de PrevidEmcia e em especial dos servidores 
publicos. Existe preocupa~o quanta a passivel retaliayao 

por parte do gestor como corte do ponlo, por exemple. 
A majaria dos presentes entendem que e importante 0 

trabalho via parlamentar no que concerne as propostas de 

SPA 17 12 71% 10 1 1 emendas elaboradas pelo Fonacate assim como a 
importAncia de participa~s em manifestat;6es com 0 

escopo de combater a reforma da Previdencia sugerida pela 
PEC 612019. 

Odie indicado (sexta·feira) nao e a methor para 
manifestacaes por nao haver partamnentares em Brasilia . 

Houve equivoco por parte das centrais sindicais na escolha 
do dia. Nao vale a pena correr 0 risco de ter 0 ponto cortado 
par entenderem que a SimpleS partiocipacao naa tera forc;a 

DF 15 8 53% 2 6 0 suficiente para rnudar a situat;ao legislativa. Participar de 
urna greve geral nao esta descartado desde que 0 Sindicato 

demonstre quais ilens da reforma afetarao direlamenle 
nossa categoria e de que maneira. ou seja, a innuemcia 
direta e quais itens da emenda terao mais impactos em 

nossa categoria precisam ser mether esclareddes. 
MSF 20 Nao houve envio de ata - - - -
OPA 19 8 42% 7 0 1 -

167 
t09 35 13 

TOTAlS 955 17.5% 
75.7% 24.3% 8.3% 

Observa~oes Foram recebidas atas da Assembleia Geral de 20 Oelegacias Sindicais. Nilo foram recebidas de 11 res lonals. 
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