
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS SERVIDORES DO INCRA E DO PROGRAMA TERRA 
LEGAL LOTADOS EM SANTARÉM, PARÁ 

 
 

Aos vinte e nove de agosto de dois mil e doze, as nove horas e trinta minutos, na Sala de Crédito 

da Superintendência Regional Trinta do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária na 

cidade de Santarém, os servidores do Incra e do Programa Terra Legal reuniram em assembléia 

geral para tratar da apreciação e deliberação da proposta do governo federal apresentada ao 

Comando Nacional de Greve em vinte e oito de agosto. Como informes, foi apresentado a 

decisão da Condsef de aceitação dos acordos do governo e saída da greve para as carreiras do 

PGPE, CTPS e algumas correlatas, bem como de outras categorias. Continuidade da greve entre 

os professores universitários, polícia federal e outras categorias que rejeitara acordo. No Incra, a 

rodada de assembléias de segunda-feira deliberou pela sua grande maioria pela rejeição da 

proposta. A nova proposta teria sido apresentada pelo governo via ministro do MDA e presidência 

do Incra. Os pontos gerais que permanecem são: reajuste escalonado em três anos, até dois mil 

e quinze e tendo como referência o mês de janeiro; maiores reajuste ao final das carreiras; maior 

peso dos reajustes nas gratificações totalmente na gratificação no caso da carreira de PFA.  

Entre as diferenças, está a equiparação da carreira de PFA com a carreira de RDA de nível 

superior ao final das carreiras, aumento maior nas gratificações, aumentando o peso destas em 

relação ao VB e manutenção da proposta anterior para os servidores da carreira de RDA de nível 

auxiliar. Apresentada as tabelas em data-show e feitas as considerações sobre as mesmos abriu-

se para as falas dos presentes. Após todas as considerações dos presentes, que deverão 

ser detalhadas em ata posterior a este documento devido a necessidade de envio da decisão 

para o Comando Nacional de Greve, deliberou-se: um servidor deliberou pela aceitação da 

proposta; trinta e oito servidores deliberaram pela rejeição da proposta; nenhuma abstenção. 

Deliberou-se ainda: estado permanente de assembléia geral; Assembléia Geral para a próxima 

sexta-feira, trinta e um de agosto; recomendar ao Comando Nacional de Greve e entidades que 

não enviem para os estados propostas que mantenha a atual estrutura proposta (longe da 

equiparação, com aumento de distorções entre servidores de níveis distintos e com perdas 

significativas para os aposentados). Munidos de sentimentos de muita indignação, os servidores 

deliberam ainda a recomendação de que o Comando Nacional de Greve elabore uma carta de 

repúdio contra os dirigentes do Incra e MDA pela forma que os mesmos tratam seus servidores.  

Eu, Cândido Neto da Cunha, Engenheiro Agrônomo, servidor público federal, redigi esta ata a 

qual será anexada as lista de presenças. Santarém, vinte e nove de agosto de dois mil e doze.  

 
 


