
Reunião Mesa de Negociação MDA/INCRA 

 

Data: 11/09 

Horário: 10 horas 

Sala de reuniões do 8º andar do Gabinete do Ministro 

Representantes da Administração: 

Rafael Oliveira, Secretaria Executivo Adjunto do MDA 

José Roberto, Secretário da SPOA 

Francisco Nascimento, Representante da Diretoria Administrativa do INCRA 

Representantes das entidades representativas dos/as servidores/as: 

ASSEMDA 

ASSERA/BR, PI, MA, DF e RO 

CNASI 

CONDSEF 

SINDPFA 

 

A reunião da Mesa de Setorial Nacional Permanente do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MSNP/MDA) foi aberta pelo Secretário Executivo Adjunto do MDA, Rafael Oliveira, 

que propôs 4 pontos de pauta além dos informes habituais: 

 

Diálogo com o MPOG sobre a restruturação salarial; 

Pauta concernente à ASSEMDA: retorno dos comitês funcionais e institucionais; 

Diálogo sobre o plano de capacitação conjunto para MDA e INCRA; 

Tratativa sobre os dias parados durante a greve dos servidores. 

 

INFORMES 

SOBRE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL 

As entidades representativas dos/as servidores/as apresentaram seus posicionamentos com 

relação a última proposta apresentada pelo Governo às entidades. 

 

Beserra, da ASSERA/BR, aponta três pontos: 



a) É necessário abordar a pauta da reforma administrativa que está sendo debatida no 

interior do governo e esboça preocupação com os rumos do MDA e do INCRA; 

b) Questiona sobre a gestão realizada pela administração do aviso ministerial enviado ao 

MPOG; 

c) Questiona quais os avanços das negociações quanto à reestruturação da carreira. 

Rafael Oliveira retoma as questões apontadas pro Bezerra na explanação do primeiro ponto 

de pauta, Diálogo com o MPOG sobre a restruturação salarial.  

Nesta semana, por ocasião da reunião sobre “Minha Casa, Minha Vida” com o ministro Nelson 

Barbosa, o ministro Patrus Ananias (MDA) reforça o pedido de reestruturação salarial do 

INCRA e do MDA.  

Rafael esclarece que a reestruturação salarial pleiteada e a recomposição salarial que tem sido 

o foco da campanha salarial serão tratadas em momentos distintos pelo MPOG; há dois 

fatores que impedem o tratamento da reestruturação salarial em concomitância com o tema 

da recomposição salarial, a reforma administrativa (a ser apresentada à sociedade em 

30/09/2015) e o orçamento geral da União. Somente após 30/09, com a reforma 

administrativa apresentada e encaminhada e com as tratativas em torno do orçamento geral 

da União deste ano, é que o tema reestruturação salarial será tema do MPOG. 

Contudo, Rafael reafirma o compromisso do ministro Patrus em apoiar a pauta da 

reestruturação salarial do INCRA e do MDA. Nesse sentido, a menção à reestruturação salarial 

do INCRA e do MDA na Audiência Pública do Ministro no Congresso aponta esse compromisso; 

Rafael também aponta a recepção positiva por parte dos congressistas ao tema e à 

reestruturação de ambos os órgãos.  

O Secretário Executivo Adjunto lembra que no Anexo 5 da LDO há uma menção genérica à 

reestruturação de carreiras do executivo federal, sem o apontamento das carreiras 

beneficiadas.  

Com relação ao temor advindo da reforma administrativa que poderia implicar na fusão do 

MDA com outro ministério, Rafael aponta que é pouco provável que tal medida seja tomada 

porque houve a negativa, por parte da presidenta, com relação à fusão entre MDA e MDS; ele 

também lembra que o peso dos movimentos sociais, como principal fonte de apoio público ao 

Governo do PT, contribui para a manutenção da autonomia do MDA.  

Almir (ASSEMDA) propõe, como forma de minorar o temor e as especulações em torno da 

incorporação do MDA e do INCRA a outros órgãos, a pactuação de um calendário para a 

reestruturação salarial das carreiras dos órgãos; Rafael responde, que segundo o MPOG, 

apenas após 30/09 tais negociações serão iniciadas. 

 

O segundo e terceiro ponto são tratados de forma conjunta pelo José Roberto, secretário da 

SPOA-MDA; este informa que um plano de capacitação e um planejamento estratégico por 

meio da gestão de competências têm sido construídos pela SPOA e CRH do MDA.  

Com relação ao plano de capacitação dos/as servidores/as, José Roberto faz os seguintes 

apontamentos: 

- desenha-se um plano de capacitação que atenderá servidores/as do MDA e do INCRA; 



- Propõe a criação de incentivos à graduação dos/as servidores/as; 

- Com relação à oferta de cursos, há 4 propostas: 

Especialização em Desenvolvimento Agrário oferecida pela UFPI que será semi-presencial e 

que atenderá, em um primeiro momento, 100 servidores/as. 

Especialização em Gestão oferecida pela ENAP aos/às servidores/as atuam em atividades-meio 

dos dois órgãos; esta especialização terá um núcleo comum e mais três módulos específicos, a 

saber: Gestão em Recursos Humanos, Licitação e Contratos e Orçamentos e Finanças. 

Treinamento para DFDAs e Superintendências do INCRA sobre Gestão Pública; 

Cursos de pequena duração oferecidos pela UFRGS (esta universidade também fará um 

trabalho de apoio à gestão por competências que será realizada pelo ministério) 

Com relação aos comitês funcionais e institucionais acordados com a ASSEMDA, José Roberto 

aponta que reuniões dos 5 comitês (Qualidade de Vida, Gestão por Competência, Capacitação 

e Formação, Remoção e, finalmente, comitês de avaliação e desempenho) começarão a ser 

agendadas na próxima semana e as portarias de composição dos comitês serão publicadas 

também na próxima semana.  

José Roberto informa que a Secretária Executiva Maria Fernanda solicitou um plano de 

sustentabilidade que, além de visar a minimização de desperdícios, também terá o 

compromisso com a qualidade de vida dos/as servidores/as do ministério e da autarquia. 

Almir (ASSEMDA) propõe a formação de um grupo de trabalho de capacitação exclusivo para o 

INCRA, nos moldes do foi criado no âmbito do MDA, como forma de construção democrática e 

participativa do plano de capacitação para os/as servidores/as desta autarquia.  

Os pontos de pautas se encerram com os seguintes encaminhamentos: 

A publicação das portarias de composição dos comitês bem como as convocatórias das 

reuniões dos mesmos será realizada na próxima semana. 

Agendamento de uma reunião entre SPOA e DA-INCRA para tratar do plano de capacitação e 

da formação de um grupo de trabalho conjunto para tratar do tema no dia 16/09/2015. 

Agendamento da primeira reunião de tal GT em 23/09; CNASI e ASSEMDA indicarão 2 

servidores/as (que totalizam 4 representantes dos/as servidores/as) para compor tal grupo de 

trabalho.  

Por conta do adiantado da hora, o quarto ponto de pauta será tratado em 15/09, às 9 horas, 

em reunião a ser realizada na SPOA-MDA com a presença do Secretário Executivo Adjunto e de 

representantes da ASSEMDA; as tratativas sobre os dias parados da greve realizada pelo INCRA 

serão tratadas abordadas em reunião específica em outra data.  

A próxima reunião da Mesa de Negociação será realizada em 09/10/2015 às 10 horas, na sala 

de reuniões do 8º andar do Bloco A.  


