Secretaria Geral

Ata
Ata da 12ª Reunião entre Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa e o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário –
Sinpaf, com a finalidade de estabelecer as bases para
negociação do ACT 2020-2021. Aos 03 (três) dias do mês de
novembro de 2020, às 14 horas, reuniram-se por meio
de Webconferência, com a finalidade de estabelecer as bases para
negociação do ACT 2020-2021, o senhor ANTONIO NILSON
ROCHA, presidente da Comissão de Negociação do ACT 2020/2021
da Embrapa, e os senhores(as) WINA ELEANA LAGES PEREIRA,
membros da Comissão de Negociação do ACT 2020/2021, e o senhor
MARCUS VINICIUS SIDORUK VIDAL, presidente do SINPAF, e os
senhores(as) ADILSON F. MOTA, ALEXANDRA WICKBOLDT
HELLWIG, ANTÔNIO APARECIDO GUEDES DE OLIVEIRA, DIONE
MELO, JOSÉ VICENTE MAGALHÃES, MÁRCIA GEORGINE
ROCHA, ODIRLEI DALLA COSTA, membros da Comissão Nacional
de Negociação do SINPAF. Iniciada a reunião o presidente da
Comissão de Negociação da Embrapa propôs prorrogar o ACT até
04/12/2020 e se comprometeu a contatar o Sindicato imediatamente,
assim que receber a resposta formal da SEST, informando que a
Embrapa tem cobrado reiteradamente o envio dessa resposta. O
Presidente do SINPAF, informa que o Sindicato está de acordo com
a prorrogação do ACT até o dia 04/12. A Embrapa confirmou que já
possui autorização da Diretoria, do Consad e do Mapa, mas que
necessita da autorização da SEST. Reforçou que a Embrapa tem se
esforçado para obter esta autorização e, então, dar o andamento para
a celebração com sucesso do ACT em negociação. O SINPAF

solicitou que seja feito agendamento de nova reunião para que as
tratativas do ACT não fiquem em aberto com a espera pela resposta
da SEST. A Embrapa concorda com o agendamento. O Sindicato se
coloca à disposição para se reunir com a Embrapa a qualquer
momento, tão logo haja resposta da SEST, independentemente da
data marcada para a próxima reunião. A próxima reunião fica
marcada para 12/11/2020, às 14 horas. Nada mais havendo a tratar,
assinam a presente ata.
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