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RELATÓRIO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CNASI 
 

Data – 08/04/2015 
Local – EDIFÍCIO PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO, 11ª ANDAR, BRASÍLIA-DF 
Pauta: Informes nacionais e dos estados, Conjuntura Nacional, Plano de Lutas, Encaminhamentos e 
Outros Assuntos. 
Estados Presentes: PB, TO, DF, CE, RJ, AM, MA, AC, GO, RO, RS, PA, BA, CUT-AP, MT, Observador SP e 
MS. 
 
INFORMES NACIONAIS, REGIONAIS E SETORIAIS; 
CNASI – Cleuza – Elencou os estados presentes com direito a voto; esclareceu sobre a comunicação 
institucional com as ASSERAs e ASSINCRAs; apresentou a prestação de contas com as receitas 
mensais e despesas mensais; 
CNASI – Juca – campanha financeira de solidariedade à esposa do companheiro Ramon, com pedido 
de doações a conta específica; 
CNASI – Decio – informa que estamos aguardando a presença dos representantes da Presidência do 
INCRA e ministério (MDA) e da CONDSEF, impossibilidade de garantia de presença;  informa ainda 
sobre a reunião com a secretária executiva para a retomada da mesa permanente de negociação; e a 
agenda da reunião com a Presidência do INCRA em 09/04/2015; 
ASSEMDA – Almir – informa sobre a jornada de lutas e a importância de unir as forças na luta 
conjunta; 
José Cunha – Diretor Regional NE/BA – atendimento ruim da GEAP Bahia e demais estados do 
Nordeste; 
Henrique – TO – denúncias feitas em 2014 foram transformadas em ações agora na Polícia Federal; 
em 12 anos os servidores do  INCRA tem um déficit de 30%,  enquanto o IBAMA teve um ganho 
proporcional, DNIT teve ganhos de 400%; período de ganho salarial coincidiu com a expansão do 
número de assentamento. 
Rosane – RJ – reativação da Assincra/RJ com o recolhimento da contribuição feita pela Assincra 
Goiás, recadastramento dos servidores e apresentação do requerimento dos servidores do INCRA/RJ 
relativo a representação nacional dos servidores do INCRA. 
Sandra – CE – Os servidores do INCRA-CE continuam mobilizados e articulados e o encaminhamento 
tirado na última assembleia de equiparação com o IBAMA; ocupação do MST, no dia 24.02, na SR-21 
alguns servidores foram agredidos verbalmente; FASSINCRA - que a Cnasi entre no circuito de marcar 
audiência com a direção do INCRA para resolver o problema que vem acontecendo seriamente com 
os servidores que assumiram a Direção Executiva e Conselho Deliberativo que a ANS está bloqueando 
os bens e responsabilizando da divida que foi adquirida na gestão anterior a direção fiscal. 
Gilmar – AC – gestão de um ano a frente da Assincra/AC com pagamento das dívidas, problemas com 
a nomeação dos gestores; 
Kleyber – PB – Apresentou uma tabela construída na Assincra PB, que apresenta uma redução de 16 
para 13 níveis, paridade do VB entre agrônomo e analista, trabalhar para melhorar início e meia de 
carreira; evasão dos servidores para outros órgãos. 
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Ronaldo – PA – a regional continua mobilizada desde o veto a emenda, problema de arrecadação das 
Assincras,  aproveitar a conjuntura para fazer greve já, aguardar julho pode ser muito tarde;  
Joaquim – DF – Núcleo Agrário do PT na Câmara apoia a proposta; disposição de continuar 
trabalhando com a base parlamentar. 
Luiz Bezerra – DF – audiência pública em novembro de 2014, na Câmara Federal, foi pautada a 
situação dos servidores; 
Regino – AM – denúncia sobre a não liberação dos recursos de habitação para o assentamento, com 
responsabilização dos servidores; 
Wilton – RO – informa que teve reunião no estado sobre o quadro de servidores, que continuando na 
forma que está em cinco anos o quadro de servidores será de 50 (cinquenta) servidores, feita reunião 
com a FETAGRO e o estado pensa em uma audiência pública no congresso para discutir o assunto. 
Alvarina – GO – mantém a faixa na frente da regional da mobilização, o INCRA se transformou em 
órgão de “passagem“. 
Webert – MA – expos a situação da regional e as precariedades das condições de trabalho; 
Decio – RS – Lamentou a ausência de um representante da associação, falou da precariedade e do 
desanimo dos servidores. 
Geovane – CUT-AP – falou sobre o PL 4330 – terceirização como um ataque aos trabalhadores; 
Roosevelt – MT – processo eleitoral e atualização de dados para recebimento dos informes da CNASI; 
Débora – SP - expôs a situação da regional e as precariedades das condições de trabalho e desanimo; 
 
OUTROS ASSUNTOS: 
Foi feito esclarecimento a Plenária relativo à proposta remunerativa que está sendo negociada com o 
governo, proposta esta que foi aprovada pelos servidores, construída pelo grupo de trabalho, tendo 
como referência a equiparação com o IBAMA, o material esta disponível no site da CNASI e foi 
fotocopiado para todos os participantes. Foi solicitado uma alteração no documento relativo a 
abrangência da proposta, alterando de 2016 para 2015. Colocado em votação a Plenária pela maioria 
dos presentes manteve o documento na forma apresentada, sendo registrado a pedido do 
representante de Rondônia o voto a favor da alteração da abrangência do documento de 2016 para 
2015. 
No inicio da tarde, recebemos a informação via e-mail que a audiência com a Presidente do INCRA, 
marcada para o dia 09/04, às 15:45h havia sido cancelada devido a outras agendas. 
 
PLANO DE LUTAS APROVADO 
1- Formar um grupo de trabalho para elaborar um diagnóstico atualizado da situação do INCRA 
relativo a recursos humanos e orientar as regionais que façam um levantamento da situação local e 
encaminhe aos membros do referido grupo, ficando indicados e aprovados os seguintes nomes: 
Sandra – CE, Maria Cleuza – GO, Henrique – TO, Gilmar – AC, ASSEMDA; 
2- Formar um grupo de trabalho para elaborar uma análise sobre a reorganização e mobilização da 
categoria e das entidades, ficando indicados e aprovados os seguintes nomes: Débora – DF, Ronaldo 
– PA, Arnaldo – SC, Almir – ASSEMDA; 
3- Que a CNASI solicite assento na elaboração do III PNRA; 
4- Aprovado o Requerimento da ASSINCRA-RJ referente à representação nacional dos servidores; 
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5- Que a CNASI dialogue com o INCRA sobre as indicações a cargos de chefias, levando em 
consideração os perfis adequados para estes cargos; 
6- Ratificar e participar das decisões do Fórum Nacional das Entidades dos Servidores e da CONDSEF; 
7- Orientar as Assincras e Asseras para o Dia Nacional de Luta, na quinta feira, dia 16 de abril de 2015, 
com atividades diversas e paralisações, sobre os temas PL 4330 e III PNRA; 
8- Que a CNASI faça contato com a GEAP sobre a situação da rede credenciada na Bahia e demais 
estados do Nordeste; 
9 - Realização do Seminário Nacional da Reforma Agrária em parceria com os movimentos sociais. 
 
No encerramento da Assembleia, no início da noite, recebemos a notícia de que a presidente, seu 
substituto, integrantes do Gabinete e chefe da procuradoria se fariam presentes em nossa 
Assembleia. 
Reiniciamos os trabalhos com a composição da mesa integrada pela Direção Nacional da CNASI e a 
presidente do Incra, Maria Lúcia Falcón,  seu Substituto, Leonardo, e Diretor Administrativo, Juliano.  
Inicialmente a CNASI colocou para presidente e sua equipe que o INCRA tem por atribuições as lides 
com um dos itens mais conflituosos da história da humanidade, a terra, que engloba questões como 
soberania territorial e alimentar, de água. Portanto, carregam na sua essência poder e conflito - 
condição que impõe enormes desafios na implementação das atribuições do INCRA e do MDA 
sobretudo no tocante ao efetivo controle da malha fundiária, da realização da reforma agrária e 
manutenção da agricultura familiar, questão que ganha maior complexidade quando muitos dos 
gestores são nomeados considerando apenas aspectos políticos partidários em detrimento de perfis 
adequados. 
Apresentamos a pauta dos servidores aprovada pela Assembleia Geral ora encerrada, quais sejam: 
- Que nossa proposta e pleito remunerativa era de equivalência aos colegas do IBAMA;  
- Que esta questão era prioritária para manutenção de servidores no Incra, e um das ações 
primordiais, juntamente com a melhoria das condições de trabalho para reverter o atual quadro de 
evasão e desmotivação predominante na categoria; 
- Que a Cnasi tem interesse em participar de todas as fases do processo de elaboração e construção 
do 3º PNRA; 
- Que a Presidência redobre cuidados no tocante ao perfil adequado na nomeação dos gestores do 
Incra; 
- Que a Presidência intervenha junto a Fassincra, que devido à liquidação, impôs o bloqueio dos bens 
dos colegas que ocupavam a posição de conselheiros, indicados pela CNASI. 
 
Fala da Presidente: 
 
1-Solicitou a presidente o INCRA que protocolássemos a pauta da CNASI, considerando as demandas 
curto, médio e longo prazos; Que fosse feita uma conversa dos conselheiros da FASSINCRA com a 
Procuradoria do INCRA para formatar uma apresentação a ser feita na reunião do conselho diretor na 
próxima sexta feira, dia 17 de abril de 2015. Reagendamento da reunião da CNASI com a Presidência, 
foi solicitado que fosse realizada no dia anterior ou posterior a reunião com o MDA marcada para dia 
23 de abril, visando a instalação da mesa permanente de negociação, a secretária do gabinete irá dar 
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o retorno sobre a confirmação da data. A presidente reafirmou que dialogar com os representantes 
dos servidores é uma prioridade de sua gestão. 
2 - Que o método de sua gestão será descentralizada; 
3 - Que a Reforma Agrária deverá integrar um novo planejamento de País, considerando o último 
levantamento encomendado pelo MDA que identificou 27 tipos de ruralidades e apontou que mais 
de 30% do País é rural em contraponto aos dados informados pelo IBGE; 
4 - Que essa nova leitura da realidade deverá subsidiar a construção de um PPA que abranja um 
horizonte para no mínimo 10 anos; 
5 - Que para viabilização das atribuições e políticas executadas pelo INCRA, o mesmo deverá se 
capitalizar através de um fundo para Reforma Agrária; 
6 - Que precisamos pensar uma proposta para o INCRA de dez anos, construindo metas para curto, 
médio e longo prazos; 
7 - Que para subsidiar ações visando a melhoria da gestão pretende implementar pesquisas de clima 
organizacional, ressaltar ativo intangível presente no INCRA e avaliação 360º; 
8 - Ampliação e potencialização nas gestões de RH; 
9 - Que pretende planejar um novo INCRA junto com os servidores; 
10 - Avançar na parceria com instituições de ensino; 
11 - Que para abertura e início do planejamento para INCRA pretende realizar um grande seminário 
na 2ª quinzena de maio de 2015 e que os servidores poderão ajudar na construção e sugerir 
palestrantes para o mesmo; 
12 - Que questões como reestruturação do INCRA, concurso público precisa integrar essa nova 
concepção de INCRA do futuro; 
 
Fala do Presidente Substituto: 
1 - Que é colega do Incra e ingressou na Autarquia em 2005; 
2 - Que a reforma agrária efetiva precisa dos servidores do Incra; 
3 - Que é preciso unificação de pauta entre Incra, Cnasi e Sindpfa para construção dessa nova 
proposta de gestão; 
4 - Que é razoável a proposta de equiparação remunerativa com o Ibama. 
 

É o relato. 

 

Relatoria Rosane Rodrigues da Silva e Decio Machado Monteiro 

 


