ATA DA REUNIÃO DA DELEGACIA SINDICAL DE MINAS GERAIS
REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2013, EM BELO HORIZONTE- MG.

No dia vinte e sete de maio do ano de dois mil e treze, às nove horas, no auditório da
Superintendência Federal da Agricultura em Minas Gerais, localizada na Av. Raja
Gabáglia 245, Cidade Jardim, foi dado início reunião da Delegacia Sindical de Minas
Gerais pela FFA Janaina Moreira Campos Mendonça, Secretária Geral da Delegacia
Sindical de Minas Gerais (DS/MG). Estavam presentes a Assembléia Geral Nacional
Extraordinária do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, um total de
39 os FFAs elencados na lista de presença, anexa. A Secretária Geral abriu a reunião
sobre os assuntos tratados na reunião do Conselho de Delegados ocorrida nos dias de 21
a 24 de maio de 2013 relatando os acontecimentos da citada semana, que seguem
abaixo:
Reunião com a Sra. Estela Medeiros, Coordenadora Geral de Desenvolvimento de
Pessoas no MAPA, cujo assunto tratado foi a Meritocracia. Foi explicado que os
processos da Superintendência de Minas Gerais estavam parados pois o presidente da
Comissão não podia ser de MG. Diante da lentidão, foi autorizado que os estados
tenham a prerrogativa de formar as Comissões de Avaliação. Desta forma, em MG os
componentes da Comissão serão indicados pelo Superintendente de MG e, conforme
informação da Sra. Estela, serão do Lanagro/MG. Com isto, os processos voltam a
andar.
PL 4264/12: institui a indenização devida a ocupante de cargo efetivo em exercício nas
unidades situadas em localidades estratégicas vinculadas à prevenção, controle,
fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços. Os FFA’s entraram no PL por
meio de emenda feita pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, o Sindicato
recebeu na semana passada a informação que o Executivo determinou a retirada das
carreiras incluídas por meio das emendas. Membros do Sindicato estiveram no
Congresso para tentar intervenção no corte da nossa carreira do PL. O acessor do relator
do projeto garantiu que irá reter o relatório por alguns dias para dar tempo à ANFFASindical de conseguir um acordo político.
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Palestra do Presidente da UNAFA, Francisco Saraiva: o presidente da UNAFA
apresentou o panorama da carreira de Fiscal Agropecuário nos estados, frisando a
importância da interação com os FFA’s, o apoio à causa da ANFFA-Sindical e os
ganhos que a carreira de Fiscal Agropecuário já teve com o apoio dos FFA’s.
Reforma do Estatuto: as sugestões recebidas pelo Grupo de Trabalho (GT) foram
enviadas ao Conselho de Delegados para deliberação. Foram discutidas e votadas um
pouco mais de cem propostas e o restante foi entregue ao GT para finalização dos
trabalhos e encaminhamento à Assembléia Geral Nacional.
Comando Nacional de Mobilização: Votação da data da paralisação de 48 horas
aprovada na última Assembléia Nacional. A paralisação ocorrerá nos dias 15 e 16 de
agosto. Foi incluído na pauta o PL 4.264/12.
Antecipação de tutela parcial da perda remuneratória: Leitura da decisão do juiz e
dos esclarecimentos do jurídico constantes no site da ANFFA-Sindical.
Foram levantadas diversas dúvidas sobre o Mandado de Injunção referente ao tempo de
aposentadoria especial. A FFA Carla Porto Coelho, Diretora de Assuntos Jurídicos da
DS-MG, irá listar as dúvidas e enviar ao Jurídico em Brasília para esclarecimentos.
Ficou decidido na reunião que a DS-MG irá elaborar um documento sobre a demanda
de como será realizada a caracterização do exercício da atividade insalubre pelos FFA’s
após a implantação do subsídio.
Nada mais havendo deu-se por encerrada esta reunião, cuja ata foi aprovada e segue
assinada, por mim, Janaina Moreira Campos Mendonça, Secretária Geral da DS/MG,
que redigi a presente ata, e pelo Diretor de Comunicação Social da DS/MG, Rubens
Soares Leite – Diretor de Comunicação Social da DS/MG.
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