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2ª PLENÁRIA NACIONAL CONJUNTA CNASI E 

ASSEMDA - ATA 2/ 2014 
 
DATA, HORA E LOCAL: Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, no 
décimo sétimo andar do Edifício Palácio do Desenvolvimento (Setor Bancário Norte, Quadra 01, 
Bloco D – Brasília/DF), Sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
e das Secretarias do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), às nove horas e trinta 
minutos foi instalada a Plenária Nacional conjunta dos servidores do INCRA e do MDA, 
convocada pela CNASI (Confederação Nacional dos Servidores do INCRA) e ASSEMDA 
(Associação Nacional dos Servidores do MDA), com o intuito de deliberarem. 
 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 16 servidores, sendo 12 representantes do DF, 01 do 
Tocantins, 01 de Santa Catarina, 01 do Pará e 01 do Acre.  Total de 11 representantes do INCRA 
e 05 do MDA. 
 
CONVOCAÇÃO DA MESA E TRABALHOS: Foi aclamado entre os presentes, para presidir 
os trabalhos, o Sr. Almir Cezar Filho, diretor executivo da ASSEMDA, e o Arnaldo José Santa 
Cruz Junior, diretor nacional da CNASI, cabendo a ambos lavrarem a ATA em conjunto. 
 
INÍCIO DOS TRABALHOS E ORDEM DO DIA: Foi declarada o início da Plenária, para a 
qual constava a seguinte pauta: 
1) Aprovação do regimento e  
a) Informe das regionais e conjuntura; 
b) Campanha salarial 2014 (reivindicações e movimentação); 
c) Outros e encaminhamentos. 
 
Informes e pontos cobrados: 
 
O representante da direção do MDA, fêz o  repasse de informes e esclareceram dúvidas dos 
delegados participantes do evento. O representante do MDA, Francisco Djalma de Oliveira, 
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do ministério, disse considerar a 
pauta dos trabalhadores provocada pela ASSEMDA. Além disso, informou que foi aprovado 
pelo MPOG novo concurso público para preencher o quadro de servidores do MDA, com 391 
vagas para 2015. Tratou também das negociações para elaboração de um plano de carreira 
próprio para o MDA, e da possibilidade de constituição de plano de carreira único dos servidores 
agrários que contemplem também os servidores do INCRA, similarmente aos servidores da área 
ambiental. 
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•Relatou-se que o MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), em reuniões com a 
direção da CONDSEF (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal), 
com o comando de greve da FASUBRA (Federação dos Sindicatos dos Técnicos 
Administrativos das Instituições de Ensino Superior) e SINASEFE (Sindicato Nacional dos 
Servidores da Educação Básica, Técnica e Tecnologica Federal) e com representantes do Fórum 
Nacional de Entidades dos Servidores Públicos Federais, informou que a possibilidade do ano 
seria unicamente em relação aos “penduricalhos” (vale alimentação) e que nada avançaria além 
dos 15,8% em três parcelas já acordados. 
 
•Foi cobrado melhorias na comunicação da CNASI e na interação com as associações filiadas, 
fato já conversado entre diretores e apoiadores desta direção. 
 
•Atenção à luta interna no INCRA e MDA: pelas GQ (Gratificação de Qualificação), GT 
(Gratificação por Titulação), Gratificação ou adicional de Localização (para lotação na 
Amazônia Legal e Faixa de Fronteira), insalubridade, critérios para GSISTE (Gratificação 
Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal), DASs 
(funções de Direção e Assessoramento Superior), além do critério utilizado para aposentadoria 
que vem prejudicando os servidores. Pautas a serem levantadas e debatidas dentro da Autarquia 
e do Ministério.  
 
•Outro ponto levantado foi a necessidade de um grupo operativo entre os servidores do INCRA 
do Distrito Federal para ajudar a direção da CNASI. 
 
Após as votações, com a presença de 16  (dezesseis) servidores, deliberou os seguintes 
encaminhamentos: 
 

1. A plenária orienta aos trabalhadores do INCRA e MDA a participar das 
manifestações durante os atos dos movimentos sociais durante a Copa do Mundo de 
Futebol de 2014;  
2. As direções da CNASI e ASSEMDA que procurem organizar encontros das 
associações regionais a partir do segundo semestre, especificamente um em cada 
região; 
3. As direções da CNASI e ASSEMDA procurem agendar reunião com a 
Administração do INCRA e MDA para tratar de GQs, GTs, Gratificação de 
localização, insalubridade, critérios para GSISTE, DASs, além do critério utilizado 
para aposentadoria; 
4. As direções das entidades devem elaborar nota para os servidores que estão prestes 
a se aposentar com orientações; 
5. As direções das entidades devem elaborar calendário para o segundo semestre 
parelho com o da CONDSEF (setembro a dezembro); 
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6. A plenária indicou que as direções das entidades organizem um calendário de 
atividades entre agosto e dezembro com uma nova plenária conjunta; 
7. Após solicitação da direção da ASSEMDA, a direção da CNASI deve encaminhar 
imediatamente debate a suas associadas referente a REFORMA ESTATUTÁRIA. 
Cogitando a unificação ou não com a ASSEMDA (opções: adesão da ASSEMDA 
como filiada, incorporação, não alteração do estatuto, etc). O grupo de trabalho 
continua formado e deve apresentar possibilidades. 

 
 
Calendário de atividades 
 

• 12 a 30/05 – Assembleias nos estados para deliberar greve por tempo 
indeterminado; 
• 15/05 – Dia nacional de lutas em todo Brasil; 
• 20/05 – Reunião do fórum para discutir fortalecimento processo mobilização; 
• 29/05 – Reunião do CDE da Condsef; 
• 30/05 – Plenária nacional da Condsef; 
• 12/06 – Atos nos estados, principalmente nas cidades que vão sediar jogos da 
Copa; 
• 27/06 - Atos nos estados, principalmente nas cidades - final da Copa. 

 
 
Lavra-se a presente Ata, a qual vai assinada por: Arnaldo José Santa Cruz e Almir César Filho. 
 


