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Relatório (provisório) conjunto ASSEMDA e CNASI da 
Reunião da Mesa Setorial 

 
Data: 24/07/2015 
Local: 8º andar do MDA (Bloco A, Esplanada dos Ministérios) 
Participantes: Pelo MDA Tiago Rodrigo Gonçalves, Subsecretário de 
Planejamento, Orçamento e Administração Adjunto – SPOA e Rafael Oliveira, 
Secretário Executivo Adjunto; pelo INCRA Cleide Antônia de Souza, Diretora de 
Gestão Administrativa; pela ASSEMDA Almir Cezar Baptista Filho, Arthur Costa 
Fontenele Vieira e Juliana Antunes; pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos, 
Economistas, Engenheiros, Estatísticos e Geólogos do Poder Executivo Federal 
- SINAEG, Flauzino Antunes Neto; pela CNASI, Decio Machado Monteiro; pelo 
SindPFA, Sávio Silveira Feitosa e Kássio Alexandre Borba; pela Associação 
Nacional dos Servidores das Carreiras de Políticas Sociais - ANDEPS, Amauri. 
 
Pauta: Proposta de Reestruturação das Carreiras 
 
Aberta reunião o Sr. Rafael após apresentar Sr. Tiago que representaria a 
SPOA na reunião. Em seguida, passou palavra para Diretora do INCRA, Sra. 
Cleide, que fez sua saudação aos presentes. Ato contínuo, Sr. Rafael ressaltou 
que a pauta era exclusivamente para tratar da questão da reestruturação das 
carreiras. Neste momento, Sr. Amauri representando a ANDEPS/ATPS (carreira 
transversal) pediu a palavra e falou que no seu entendimento essa Mesa 
Setorial não era o fórum adequado para atendimento de suas demandas visto 
que não tinham pernas para acompanhar 15 mesas diferentes, pois, atuavam 
em 15 ministérios diferentes. Sr. Rafael disse entender a situação, porém como 
atendê-los, visto que parte das gratificações se deviam as avaliações feitas nos 
órgãos/ministério de lotação. Sr. Almir ressaltou a existência de duas outras 
carreiras transversais que atuam no Incra e MDA os APOs e EPPGGs, o que 
demandariam algum espaço para colocação de suas demandas. Sr. Rafael 
comunicou que a conclusão do regimento necessitaria da antecipação de um 
protocolo e intenções para dar cumprimento ao rito. Para tanto, enviará por meio 
eletrônico proposta de protocolo e o regimento com as propostas consensuadas 
em ter as partes. Que o Ministro pretende encaminhar na próxima semana Aviso 
Ministerial com a proposta de reestruturação das carreiras para MPOG. No 
entanto, solicitou a ASSEMDA que apresenta sua proposta no mesmo modelo 
apresentado pelo SindPFA e CNASI. Que o Aviso Ministerial será enviado com a 
proposta consensuada entre as entidades, porém que a mesma não era uma 
garantia de acatamento, visto depender de outras partes do governo e da atual 
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conjuntura econômica. Sr. Sávio lembrou que no dia 28 de julho será 
apresentada a proposta de Novo Plano de Reforma Agrária e de Novo Incra e 
que dia 30 haverá reunião da Mesa Setorial junto ao MPOG, questionando se 
haveria alguma critica da Administração em relação a proposta apresentada. Sr. 
Almir informou que a categoria, em que pese toda a expectativa desta mesa, 
tem orientações de entidades superiores, como Condsef, para construção de 
greve, a partir da próxima semana, no intuito de buscar, no mínimo, a 
recomposição das perdas salariais. Sr. Decio citou que precisaríamos bem mais 
do que o envio, pois é necessário - na linha do que o Ministro e a Presidente do 
Incra vem anunciando publicamente -, o fortalecimento do Ministério e 
Instituições, pois segundo ele, somos interventores, nossas atribuições dialogam 
com a governança e o planejamento fundiário, com o significado da reforma 
agrária, com a crise ambiental a ser debatida na COP 21, em Paris, com as 
máfias cartoriais que a séculos impedem o efetivo controle de nosso território, 
com a manutenção e fortalecimento da agricultura familiar. Por isso, continua 
Decio, precisamos que o Ministro e Presidente assumam a nossa pauta como 
um treinador que quer fortalecer seu time. Sr. Rafael disse, em que pese o 
ajuste fiscal e a necessidade da sustentabilidade da máquina pública, que esta 
última, no tocante a reestruturação das funções e atribuições do Incra e MDA 
passam obrigatoriamente pela reestruturação das carreiras do Instituto e 
Ministério, que consideram a proposta conjunta apresentada pelas entidades 
está na média do que o MDA e o Incra pensam, que o Ministro Patrus Ananias já 
conversou com o Ministro Nélson Barbosa, do Planejamento, sobre a 
reestruturação das carreiras do Incra e MDA e que se reunirão em breve para 
tratar sobre o assunto. Sr. Rafael disse ainda que na terça-feira, dia 28, será 
encaminhado Aviso Ministerial com a proposta consensuada pelas categorias, 
assinado pelo Ministro Patrus, para o MPOG. Segundo ele, foi solicitado 
concurso para o Incra e MDA, bem como que na próxima reunião será dia 14 de 
agosto, tendo como pauta os itens pendentes de capacitação, sistema de 
avaliação, estruturação das metas, qualidade de vida, comitês institucionais, 
sobretudo dos dispositivos que já haviam sido construído no âmbito do MDA e 
que não tiveram continuidade após transição no Ministério. 
 
 

Cnasi e Assemda 


