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RELATÓRIO DA REUNIÃO DA MESA NACIONAL SETORIAL  
PERMANENTE INCRA-MDA-CONDSEF-MPOG 

 
Data – 11/08/2015 
 
Presentes: Bancada do Governo: Secretário das Relações de Trabalho – Sérgio 
Mendonça; Assessor de Gabinete – Vladimir Nepomuceno; Diretor Substituto de 
Gestão Administrativa/INCRA – Nascimento; 
Banca Sindical: CONDSEF – Marizar, Gilberto, Sérgio Ronaldo; CNASI – Rosane, 
Cleuza e Reginaldo; ASSEMDA – Almir, Flauzino e Arthur. 
 
 
Atendendo a convite formulado pela Secretaria de Relações do Trabalho/Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a CONDSEF, CNASI e ASSEMDA, participaram 
da reunião da Mesa Nacional Permanente do INCRA-MDA na SRT/MPOG.  
 
A reunião começou às 16h30min, com término às 18h. Em sua manifestação, o 
representante do governo, sr. Secretário da SRT/MPOG Sérgio Mendonça, afirmou que 
não havia condições de trazer a discussão da reestruturação da carreira, que o país 
está vivendo um momento de enorme restrição orçamentária e que a proposta é a 
mesma feita para a categoria geral: 21,3% divididos em quatro anos (2016, 2017, 2018 
e 2019), a revisão na lei sobre a incorporação das gratificações de 
desempenho/produtividade para aposentadoria, alterando para a média dos pontos. 
Segundo ele, este ajuste seria feito aos 200 mil servidores aposentados em três 
parcelas (2017, 2018 e 2019) divididos em 1/3 por ano, além de ajuste nos chamados 
benefícios (auxilio alimentação e creche).  
 
Afirmou ainda, que no período de 17 a 21/08 será apresentada ao Fórum de entidades 
uma proposta acerca do reajuste linear, já que o referido tema está sendo avaliado nas 
esferas de governo.  
 
O secretário Sérgio Mendonça ressaltou também que há um debate dentro do governo 
e no Congresso sobre a reestruturação do INCRA em especial, porém não tem 
conhecimento dos pontos deste debate. 
 
Em conclusão, afirmou que Aviso Ministerial é simplesmente uma forma de um Ministro 
retirar da sua responsabilidade e repassá-la a outro Ministério. Discordamos 
veementemente, vez que o aviso ministerial, protocolado pelo Ministro Patrus Ananias, 
é o compromisso dos gestores do INCRA-MDA e foi encaminhado para a apreciação, 
análise, consideração e resposta, por ser esta a função do MPOG. 
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Registre-se que apresentamos uma proposta de reestruturação das carreiras do 
INCRA-MDA e a fonte dos recursos para custear as despesas com a mesma, por 
intermédio do aumento da arrecadação do ITR. 
 
As entidades CONDSEF, CNASI e ASSEMDA questionaram sobre os pontos 
específicos pendentes desde os primeiros acordos de greve, cujo atendimento vem 
sendo procrastinado pelo governo: gratificação de qualificação, gratificação de 
localidade, correção das gratificações nas aposentadorias, formação de GT para 
discutir carreira, concurso público, etc. Na oportunidade, foi entregue documento 
contendo todas estas pendências e as propostas para solucioná-las. Sobre este 
assunto, o governo disse não ter respostas a estas questões, e novamente apresentou 
apenas a proposta geral. 
 
As entidades também destacaram a existência do aviso ministerial e a obrigação de 
uma resposta pelo MPOG. Destacamos que as entidades apresentam demandas e 
propostas que vão desde a reestruturação até outros pontos mais específicos e que o 
governo não apresenta nenhuma contraproposta ao setor, insistindo na contraproposta 
geral, que embora também atinja o INCRA-MDA, não traz a estes servidores o retorno 
a todas as outras questões pendentes, cujas demandas são apresentadas. Tal 
procedimento coloca em questão o processo negocial que consiste em propostas e 
contrapropostas, sendo inviável discutir com o governo em uma mesa nacional que diz 
não ter nenhuma condição de negociar, restrito a repetir a proposta geral.  
 
Insistimos que o reajuste linear amplia distorções, que é uma política equivocada do 
governo e que para os servidores do INCRA-MDA só é possível discutí-lo quando as 
carreiras estiverem linearmente equiparadas às outras assemelhadas. 
 
Diante do impasse, com a representação do governo visivelmente irritada, a CONDSEF 
encaminhou que, igualmente aos outros órgãos, o Planejamento devesse dar a mesma 
tratativa aos servidores do INCRA-MDA e apresentar na próxima semana o retorno das 
questões específicas do setor. Com a concordância do governo, a reunião foi 
encerrada. 
 

Cnasi e Assemda 


