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A Secretaria de Planejamento Estratégico do Sindicato Nacional dos Fiscais
Federais Agropecuários teve por finalidade zelar pelo cumprimento das diretrizes, metas e
ações do Plano Operativo 2013/2014 junto ao Conselho de Delegados Sindicais e Diretoria
Executiva da ANFFA Sindical.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
No exercício de 2013, a Secretaria de Planejamento
Estratégico, teve como principais atividades, os eventos que se seguem:

a) Instalação das oficinas com 25 Delegados Sindicais e membros da DIREX para o
redimensionamento do Planejamento Estratégico 2013/2014 e elaboração do
Plano Operativo 2013/2014 do Sindicato, no período de 18 a 22 de março de
2013, em Brasília-DF;
b) Apresentação do Planejamento Estratégico 2013/2014, no período de 08 a 12 de
abril de 2013, em Curitiba - PR. Após apresentação e discussão, a Direx opinou e
decidiu favoravelmente pela sua implantação;
c) Convocação e Realização da 3ª Reunião da Comissão de Controle e Avaliação
(CCA) do Plano Operativo 2012 (fechamento), no período de 22 a 24 de julho de
2013, em Brasília-DF;
d) Apresentação do Relatório Final da Comissão de Controle e Avaliação (CCA)
contendo as ações concluídas no Plano Operativo 2012, na reunião da DIREX, no
período de 19 a 22 de agosto de 2013, em Brasília-DF;
e) Participação nas diversas Reuniões da Diretoria Executiva da ANFFA Sindical,
em Brasília – DF e mais, em São Jose dos Pinhais – SC, Curitiba – PR e São Paulo
- SP
f) Participação nas reuniões conjuntas entre o Conselho de Delegados e a Diretoria
Executiva da ANFFA Sindical, em Brasília – DF.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Secretaria realizou finalmente a 3ª. Reunião da CCA para
fechamento do Plano Operativo 2012 e apresentou os resultados finais em reunião da
DIREX. Os resultados de ações executadas no exercício 2012 foram bastante
satisfatórios. Deve ser ressaltado que dentre os 33 projetos a ser executados, segundo o
PO 2012, um percentual de 70% apresentou resultados positivos, assim apresentados:
um percentual de 49% foi totalmente implementado, outros 9% foram parcialmente
executado, enquanto 21% ainda está em andamento até 2014. Vale informar que
apenas 21% do total dos projetos não foi implementado por entraves os mais diversos.
Na sua maioria, por dificuldades técnico-operacionais ou por fatores externos
limitantes.
Quanto às reuniões para a avaliação das ações elencadas no Plano
Operativo 2013/2014, estas não se realizaram em virtude da nossa mobilização em prol
da moralização na administração do MAPA; da impossibilidade da presença de alguns
membros da CCA, em períodos específicos, em decorrência de compromissos
previamente agendados; bem como dos problemas de saúde alheios à vontade do titular
desta Secretaria. Tudo isto veio a afetar sobremaneira o nosso calendário de atividades,
lamentavelmente. No entanto, como a maioria das ações se estende até julho de 2014,
foi possível concentrar todas as reuniões para o ano vindouro.

Brasília, 27 novembro de 2012

Jose Lamartine Lins Pereira
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