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Ofício m 049/2017 - ASDAPI Sindical 

Teresina-PI, 31 de outubro de 2017. 

Excelentíssimo Senhor Governador, ao tempo em que vos cumprimentamos, 

vimos através deste informar que, em atendimento ao deliberado pela categoria representada 

pelo Sindicato dos Servidores Efetivos da ADAPI, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada 

no dia 27/10/2017, foi decidida, por votação unânime dos presentes, a deflagração do 

movimento GREVISTA a partir do dia 20 de novembro de 2017, caso o Projeto do Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos da ADAPI não tenha sido aprovado e publicado no Diário 

Oficial do Estado até a data de 17 de novembro de 2017. 

Informamos que esta decisão se dá pelos seguintes motivos: 

1. A categoria, representada pela ASDAPI Sindical, vem trabalhando há quase 03 (três) 

anos na elaboração do Projeto do Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos da ADAPI 

(PCCV da ADAPI), juntamente com a comissão instituída pela ADAPI para este fim, bem 

como com a participação da SEAD e AFAPI, tendo todos os seus pontos discutidos, 

aprovados, estando no momento parado no Karnak; 

2. Em reunião entre este Sindicato e o Secretário de Administração, Senhor Francisco José 

Alves da Silva, foi definida a data de 26 de agosto de 2017, para o envio do PCCV da 

ADAPI para a ALEPI, mas, até o presente momento, não houve o encaminhamento, 

verificando assim, o descumprimento dos acordos feitos entre o Estado do Piauí e os 

Servidores da ADAPI; 

3. O Projeto traz a regulamentação de direitos dos trabalhadores da ADAPI, como a 

Gratificação de Coordenação e de Barreira, em substituição às Horas Extras pagas de 

forma ilegal e irregular, o que corrige este falha e disciplina a matéria. Ressaltamos que 

a irregularidade no pagamento das horas extras está causando danos tanto ao servidor 

quanto ao estado, visto que, desde o início de 2015, está havendo o corte de forma total 

e/ou parcial destas nos contracheques dos servidores que trabalham em plantão na 

inspeção e vigilância agropecuária dos postos fiscais do estado, gerando um desconforto 

e indignação entre esses trabalhadores; 
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4. O projeto institui também, o direito à Alimentação para servidores em plantão, que 

estão desde o ano de 2013 sem receber esse auxílio, ou seja, há quase de 05 (cinco) 

anos sem o fornecimento de refeição nos postos fiscais do estado, além da 

regulamentação de outras garantias inerentes aos servidores da ADAPI; 

5. A aprovação deste projeto ajudará a estimular os servidores, hoje estão submetidos a 

PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, impedindo a realização de suas funções, 

principalmente nas unidades do interior do estado, impulsionando assim os serviços da 

Agência; 

Por fim, destacamos que o Setor Primário é o diferencial dessa crise atual em que 

vivemos, com safras crescentes nos últimos anos e projetando um crescimento recorde para 

esse ano e a ADAPI tem o papei primordial para a defesa da agropecuária estadual, assim 

como a nacional, merecendo um tratamento especial pelo Governo do Estado. 

Reiteramos que o movimento paredista não tem o intuito de prejudicar a Agência, 

mas de cobrar direitos legítimos destes servidores, conforme os acordos celebrados entre as 

partes em datas anteriores, o que dirimi qualquer dúvida sobre a sua ilegalidade. 

Ciente do empenho do Governo do Estado de que as reivindicações destes 

servidores serão atendidas, sem maiores prejuízos aos criadores, produtores rurais e a 

sociedade em geral. Elevamos os votos de respeito e consideração. 

Sem mais para o momento, respeitosamente. 

Gregório^^lva Costa Júnior 
Pres id ie - ASDAPI Sindical 

Excelentíssimo Senhor 
José Wellington B. de A. Dias 
Governador do Estado do Piauí 
Palácio do Karnak 
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