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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SBN Qua dra 01 Bl oco D Lote 32, Edi ci o Pa l á ci o do Des envol vi mento 18º a nda r - Ba i rro As a Norte, Bra s íl i a /DF, CEP 70057-900

O cio nº 5736/2017/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA
A Sua Excelência o Senhor
ELISEU PADILHA
Ministro de Estado
Casa Civil da Presidência da República
Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, 4º andar
70.150-900
Brasília/DF
Assunto: Propostas de reestruturação das carreiras do Incra.
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 54000.038857/2017-88.
Senhor Ministro,
1.
Dirijo-me a Vossa Excelência para tratar da necessidade de valorização e
reestruturação das carreiras dos servidores deste Ins tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA.
2.
Entendo como essencial reconhecer as recentes melhorias ob das na Reforma Agrária,
fruto do trabalho dos servidores deste Ins tuto, que necessitam ser melhor valorizados e
remunerados em patamares condizentes com suas responsabilidades.
3.
Compreendo a atual conjuntura ﬁscal e as diversas restrições orçamentárias no qual
enfrentamos, porém avalio de extrema valia discu r e pedir o apoio de Vossa Excelência para análise
ao pleito.
4.
Neste sen do, encaminho a Vossa Excelência cópia do estudo conclusivo
que apresenta propostas para uma reestruturação das carreiras, no qual foi elaborado por Grupo de
Trabalho especiﬁco, obje vando subsidiar novas discussões com o Ministério do Planejamento.
5.

Agradeço desde já a atenção e todo apoio prestado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Goes Silva, Presidente, em 18/12/2017,
às 12:46, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0230687 e o código CRC 5F75A699.
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