RELATÓRIO DA REUNIÃO NA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Dat a: 19/04/2017.
Present es: Gabinete d o Minist ro -Chefe da Casa Civi l da Presidên cia da
Repúb lica ( Dr. Ren ato Rod rigues Vi ei ra, Drª Eri ka Meli ssa
Nassar e Dr. Martini Vicente ); CONDSEF/FENADSEF ( Sérgio
Ronaldo e Gilb erto Cord ei ro ) e CNAS I (Reginald o Aguiar e Luí s
Bezerra).
Paut a: Reest rutu ração das Carrei ras do INCRA e SEAD .

Durant e a abert ura da reunião, a CONDSEF/ FENADSE F - r epresent ada pelo s
diret ores, Sérgio Ro naldo da S ilva e Gil bert o Jorge Cordeiro Go mes - fizer a m
um panorama dos processos de negociação nos últ imo s anos ent re o Governo
Federal e os ser vidores de sua base, de for ma geral, e do Incra/SE AD,
especifica ment e. Houve esclareciment os quant o aos índices de aument o
remunerat ivo aplicado, concursos público s, sér ie de propost as de reest rut uração
de carreiras do Incra/SE AD.
Os represent ant es da CNASI - ASS OCIAÇÃO NACIONAL fizeram uma
abordagem mais específica, explic it ando que a r eferênc ia para a reest rut uração
de carreiras no I ncra/SE AD e o relat ório final do Grupo de Trabalho (GT) de
carreira – que fo i conclu ído em julho de 2016 e t inha em sua co mposição
int egrant es da diret oria do Incra e das ent idades represent at ivas dos ser vidores
(CNASI- AN e S indP FA). Uma cópia do Relat ório Final do GT de carreir a fo i
ent regue ofic ialment e aos represent ant es da Casa Civil, durant e a reunião.
Durant e a reunião , fo i argument ado que na sit uação em que se encont ram I ncra e
SEAD não serão alcançadas as met as definidas para os órgãos, em 2017 e 2 018.
Problemas de gest ão, defic iência orçament ár ia, reduzido o
quadro de
ser vidores, falt a de est rut ura nas unidades do Incra e SEAD, carreiras
defic it ár ias, remuneração inadequada, inexist ênc ia de grat ificações de
qualificação/t it ulação e localidade, et c . impossibilit am uma at uação mais
efic ient e dos órgãos e seus ser vidores.
Respostas
E m at endiment o às re ivindicações da CONDSE F/ FENADSE F e CNASI , os
represent ant es do Gover no na reunião (o assessor especia l Renat o Rodr igues
Vieira, a subchefe adjunt a de G est ão Pública Er ika Melissa Oliveira Franca
1

Nassar e o assessor Mart ini Vicent e Gottscha lk ) asseguraram que vão repassar
as paut as e document os apresent ados ao minist ro -chefe da Casa Civil e que est e
vai mant er cont at o com o Minist ér io do Planejament o, a f im de que se abr a uma
mesa de negociação com objet ivo de at ender os servidores dos órgãos.
A CONDSE F/ FENADSE F e a CNASI - AS SOCI AÇÃO NACIONAL replicaram a
posição do Gover no , afir mando que est e expedient e de reuniões int er mináveis
vem sendo realizado há déc adas e pouca evo lução t em ocorrido . E solicit aram
que as reuniões devem ocorrer o mais rápido possível , e co m so luções eficient es
que at endam as paut as efet ivament e que foram apresent adas pelas ent idades
represent ant es dos ser vidores do Incra e SEAD.
Os represent ant es da Casa Civil assumiram o compro misso de que vão agendar
junt o ao Minist ér io do P laneja ment o uma reunião para ret omar as t rat at ivas das
demandas do INCRA/SE AD.
Brasília -DF, 20 de abr il de 2017.

Secretário-Geral da CONDS EF/ FENADSEF
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