
 
 30 ANOS 

 
 
CNASI 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO INCRA 

 

SBN, Quadra 01, Bloco D, Edifício Palácio do Desenvolvimento, Sala 1402,  CEP:70.057-900 / Brasília-DF 
Site: www.cnasi.org.br ; e-mail: diretoria@cnasi.org.br  -  Fone: (61) 3411-7147 / Fax: 3326-8859  

 

 
 

RELATÓRIO DA ASSEMBLEIA GERAL ESTATUTÁRIA DA CNASI 
 
 
PERÍODO:  20 e 21 de novembro de 2015. 
LOCAL: Edifício do Palácio do Desenvolvimento, 11º andar, Brasília-DF. 
PAUTA: Informes nacionais e dos estados, Conjuntura Nacional, Alteração Estatutária 
da CNASI, Encaminhamento e outros assuntos.  
Delegados presentes: AC, CE, PB, RS, GO, PA (SR-01). 
Observadores: DF (Assera/BR e ASSEMDA) 

 
INFORMES NACIONAIS, REGIONAIS, CONJUNTURA NACIONAL: 

 
CNASI – a diretora nacional, Cleuza Carneiro, elencou os estados 

presente com direito a voto; foi repassado informe sobre a representação oficial da 
mesma proposta do Governo, no dia 18 de novembro de 2015, pelo MPOG, e o 
encaminhamento pela CONDSEF, no dia 19 de novembro de 2015, aos sindicatos 
filiados de base do INCRA para realizarem assembleias com os servidores da 
autarquia quanto à decisão da categoria, informando que até aquele momento a 
CNASI, enquanto entidade nacional específica que representa os servidores da 
carreira de Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA não havia sido comunicada 
oficialmente quanto à reapresentação da proposta do MPOG. 

 
CONDSEF – representada por Jussara, Condsef informou quanto à 

reapresentação da proposta do MPOG, esclarecendo que o Governo já tinha se 
posicionado que iria fazer uma nova conversar com a categoria do INCRA, mas que só 
estavam aguardando o agendamento da reunião e, no caso, reapresentaram a mesma 
proposta de 10,8% parcelada em dois anos, bem como quanto ao ajuste dos benefícios 
– como: auxilio alimentação, saúde e creche -, e a modificação da forma de 
aposentadoria no INCRA; lembrou que esse ano o prazo e até dia 30 de novembro de 
2015 para o encaminhamento do projeto de aumento dos servidores e caso o INCRA 
não aceite será 0% o reajuste; esclareceu que a perspectiva da CONDSEF de 
negociação é negativa para 2016, sendo que o Governo deverá ser mais duro em 2016 
e só vêem futuro para a negociação para LDO de 2018; deu a dica que o Grupo de 
Trabalho de reestruturação de carreira do INCRA é interessante para a categoria, mas 
se não discutir em conjunto com o Ministério do Planejamento, Casa Civil e da 
Ministério da Fazenda não vai adiantar pensar em reestruturação de tabela salarial e 
ou carreira; quanto ao questionamento da Direção da CNASI, irá comunicar a Condsef 
quanto a oficialização à CNASI quanto a reapresentação da proposta do Governo para 
fazer a consulta às suas entidades filiadas. 

 
ASSINCRA/PA (Belém) – Ronaldo (PA-SR01) informou que a 

Superintendência Regional continua mobilizada com reuniões do “SOS INCRA” todas 
as quartas-feiras e que estão com encaminhamentos de lutar pela gestão técnica na 
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SR-01 e cumprimento do Decreto Nº 3.135 (de 10 de agosto de 1999) que dispõe 
sobre o cargo de superintendente do INCRA ser de carreira e que a Assincra/PA 
juntamente com a Delegacia do SindPFA da SR-01 e o Sintsep-PA protocolaram 
documentos conjunto na Sede do INCRA solicitando medidas administrativas quanto 
ao caso e foi formada a Comissão Eleitoral na SR-01 para indicar a lista triples de 
servidores de carreira. 

 
ASSINCRA/ AC – Gilmar informou quanto à gestão a frente da 

Assincra/AC e relatou as melhorias na sede da entidade, como: a reforma e cobertura 
da quadra de esporte, piscina e a construção do novo muro. 

 
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA: 

 
Iniciando o tema especifico da convocatória da CNASI, o Senhor 

Zanata - especialista em regimento de entidades de classes -, convidado pela CNASI, 
esclareceu algumas dúvida quanto à possibilidade de transformação da CNASI em 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL (CNASI-NA), mas mantendo a independência das 
associações locais e ou entidades filiadas, bem como também trabalhando com a 
filiação direta a CNASI-AN. Segundo Zanata, não há problema quanto a ideia da nova 
forma de organização a CNASI junto ao MPOG, sendo assim possível resolver o 
problema de organização e consignação das entidades filiadas e ou filiados direto à 
CNASI-AN. 

 
Iniciando a discussão sobre a minuta apresentada pela CNASI para as 

possíveis alterações do estatuto, foi verificado na mesa que não havia quórum mínimo 
de 2/3 (dois terços) das entidades filiadas adimplentes, de acordo com as regras do 
estatuto atual, visto que muitas das entidades não vieram e a Assera/BR, embora 
presente, estava inadimplente junto a CNASI, ficando seus representantes como 
observadores. Com isso, foi discutido e proposto algumas sugestões de alteração no 
futuro estatuto da CNASI-AN que será encaminhado para as entidades filiadas visando 
da contribuição e discussão com as bases e na próxima assembleia estatutária - que 
foi aprovada para o dia 18 e 19 de março de 2016 -, seja finalizada a alteração do 
estatuto. 

 
OUTROS ASSUNTOS: 
 

No encerramento dos trabalhos da assembleia no dia 21 de novembro 
de 2015, após a revisão e discussão da minuta do novo estatuto da CNASI-AN, a 
Diretora da CNASI, Cleuza Carneiro, informou quanto ao oficio recebido da CONDSEF 
à CNASI sobre a representação da proposta do MPOG ao INCRA e foram discutidos e 
deliberados os assuntos a seguir: 

 
1 - A CNASI oficializará às ASSINCRAs para que realizem, junto com os 

sindicatos locais, assembleias sobre a reapresentação da proposta do MPOG à base 
do INCRA nos estados, na próxima semana, com encaminhamento até dia 25 de 
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novembro de 2015, para o e-mail da CNASI com convocatória, ata e lista de presença 
em anexo; 

 
2 - Também foi aprovado o comunicado da Direção da CNASI quanto ao 

esclarecimento e divulgação quanto ao abandono da plenária estatutária da CNASI 
devido a não validação dos delegados da ASSERA/BR, pois a entidade está 
inadimplente perante CNASI de acordo com que rege o estatuto. 

 
Autoria do relatório: Ronaldo de Souza Coelho – Assincra/PA 

 
 

 
 


