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NOTA AO FILIADOS 

 

No dia 17 de agosto de 2021, atendendo solicitação da FENAPRF, participaram da AGE em 

homenagem aos 93 Anos da PRF, os diretores Waldemir Cei  (presidente) e Mauro Borges 

(jurídico), onde foram  debatidas as seguintes Pautas: Valorização da classe PRF _ nos 

aspectos financeiros e mudanças na lei de carreiras. 

1. O Projeto de reestruturação da carreira está sendo encaminhado pelo diretor Geral do 

DPRF e contou com o acompanhamento da FENAPRF.  

2. Tabelas não serão divulgadas para não atrapalhar a negociação.  

3. Apesar dos esforços para unir forças com outras categorias, não houve retorno dos demais 

para construção de uma proposta uníssona.  

4. Pela proposta, não há riscos de alteração dos direitos dos aposentados. 

5. O Projeto Nicolete visa resgatar direitos e garantias aos policiais, para que possam 

desempenhar suas atividades com mais tranquilidade e segurança. 

6. Dra. Zilmara - A advogada Informou que o processo de ativação do Sindicato dos 

Inspetores teve decisão favorável, mesmo diante de várias inobservâncias para efetivação do 

órgão, fator que causa preocupação para a grande maioria da categoria, haja vista que provoca 

divisão. A fenaprf está trabalhando para tentar reverter essa situação.  

7. O Concurso da PRF está em andamento com aproximadamente 4.000 candidatos 

aprovados para 1.500 vagas, no entanto, por força de um decreto presidencial, quase a metade 

desse efetivo deverá ser excluído do certame. Na minuta da reestruturaçã da carreira estão 

previstas 17.000 vagas. A orientação é que os sindicatos, através dos seus parlamentares, 

ajudem os aprovados para garantirmos a nomeação de todos. 

8.  Reforma Administrativa - O relator Arthur Maia, deve apresentar o relatório nos próximos 

dias, indicando a inserção na Constituição de carreiras que seriam típicas de Estado, aquelas 

que não possuem paralelo com a iniciativa privada, que para as quais não se aplicaria algumas 

restrições (extinção de direitos), caso das carreiras policiais. Prováveis fases da 

Reforma:  Apresentação do relatório, vistas coletivas e votação. O governo não tem 

aprovação no Congresso da proposta como um todo e a inclusão das carreiras policias também 

tem engrossado essas divergências.  

 

9. Planos de saúde - A venda da ELO, deixou o quadro mais complicado. No Piauí já é 

realizado o plano de autogestão, sem a intermediação da empresa Elo, reduzindo 

significativamente o valor mensal do plano, o colega Piaza, que é o gestor local, garante que 

a autogestão é benéfica para os filiados na medida que causa uma economia bastante 

significativa. A diretoria do SINPRFPAAP está estudando essa proposta. 

mailto:contato@sinprfpaap.org.br


 

 
 

  SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS 

NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ - SINPRF-PA/AP 

FUNDADO EM 26-05-1989 

FILIADO À FENAPRF 

 

 

  

Endereço: Rodovia BR 316, KM 02, S/N, Edifício Next Office, Salas 414/415, 4º Andar, Torre II, – Bairro: Atalaia  

CEP: 67.013-000 - Ananindeua/PA - Fones: (91) 98032-6677   

Site: www.sinprfpaap.org.br e-mail: contato@sinprfpaap.org.br 

sinprfpaap@gmail.com, sinprfpaap@yahoo.com.br 
CNPJ: 84.154.566/0001-68 

 

 

10. Ação Auxílio transporte -   A fenaprf está atuando, através do advogado Dr. José Carlos, 

no sentido de encaminhar minuta de acordo com a União, objetivando estender o direito a 

todos os sindicalizados, afastando a questão dos 6%.   

11. Abono de permanência -  A fenaprf foi procurada pelo Dr. José Carlos que apresentou a 

proposta de pleitear, na via administrativa pela Federação, o pagamento do abono para quem 

tem 25 anos de Polícia (critério mais gravosos- periculosidade).   

12. Diretor Geral - O Insp. Vasquez esteve presente na Assembleia e   ratificou que o 

Departamento está trabalhando pela reestruturação da carreira, que vem mantendo sigilo 

sobre os detalhes do projeto, pediu confiança da categoria, disse que tem falado com o 

ministro da justiça e com o presidente da República e que está otimista quanto a concretização 

deste pleito. Citou que foi questionado no Pará quanto a regulamentação da Indenização de 

fronteiras, frisando que a proposta já foi encaminhada ao ministério da economia, pleiteando 

o pagamento para as cidades já contempladas nas portarias vigentes, caso de Capanema, e 

que acredita que deverá sair em breve. Que tem visita agendada com os ministros da economia 

e da justiça para tratar dessa matéria. Que está procurando fazer tudo dentro da legalidade e 

da justiça. Deverá ser implantado o quadro de especialistas no DPRF, para médico, 

engenheiro, contador, e etc... 

13. Dr. Rudi Cassel - Na sua apresentação o advogado tratou sobre o tema: A manutenção da 

paridade e integralidade na aposentadoria. 

Informou que haverá o Julgamento de um Recurso Extraordinário, onde está sendo discutido 

o referido tema e que está causando muita preocupação em virtude da incógnita que é hoje o 

posicionamento da maioria dos ministros do STF.  As estratégias da defesa são a sustentação 

oral e entrega de memórias aos ministros.  O fato novo é o parecer aprovado pelo presidente 

da República, que trata sobre a aposentadoria especial para atividade de risco ou de policiais.  

14. Ação do 3,17% - O acordo de pagamento firmado com a AGU sofreu um revés, sendo 

indeferidos alguns processos de execução.  A AGU promoveu uma reforma administrativa, 

causando instabilidade nas decisões, por conta disso o escritório Dr. Ricardo Lobo decidiu 

sobrestar o ingresso de novos processos de execução no seu escritório e procurar a AGU para 

tentar um novo acordo de pagamento dos precatórios e RPVs. 
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