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Nos dias 19 e 20 de março de 2020 ocorre mais uma ASSEMBLEIA NACIONAL, da
CNASI-AN, quando haverá eleição para uma nova Diretoria da entidade, bem como uma série
de informes, avaliações, debates e deliberações a cerca de temas relacionados ao Serviço
Público – de forma geral, englobando a conjuntura de todos órgãos, e o caso específico do
Incra.

A ASSEMBLEIA NACIONAL da CNASI-AN é a maior instância de deliberação da carreira de
Reforma e Desenvolvimento Agrário e, portanto, do Incra, pois essa categoria representa cerca
de 90 por cento do quadro de servidores ativos e aposentados do órgão. Na ASSEMBLEIA
NACIONAL os delegados representantes das unidades do órgão – superintendências regionais
e unidades avançadas -, repassam informações, analisam conjuntura, aprovam documentos e
tomam decisões que devem ser respeitadas pela categoria até que uma nova edição do evento
ocorra.

Na ASSEMBLEIA NACIONAL dos dias 19 e 20 de março de 2020 – além da prestação de
Contas final triênio 2017 / 2020 e eleição de uma nova Diretoria para o triênio 2020 / 2023 –, os
delegados vão ainda analisar a série de debates (sobre o Serviço Público e os ataques do
Governo aos direitos dos servidores) que a CNASI-AN realizou em parceria com associações
de servidores em vários estados do país; vão apreciar o documento final sobre as
reivindicações dos servidores do órgão na região Norte / Amazônica
(com suas peculiaridades e dificuldades); decidirão sobre as ações e reivindicações para ano
de 2020 (tendo por base o
Plano de Lutas aprovado na edição de 2019
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do evento); entre outras atividades que o colegiado de delegados definir.

Por uma questão legal, de formalização de registro de documentos em cartório com o resultado
da eleição, a Diretoria Nacional da CNASI-AN emitiu dois editais de convocação para os dois
dias do evento, que ocorrerá na sua sede, no 14º andar, do Edifício Palácio do
Desenvolvimento, SBN, Brasília/DF.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2020

Fonte: CNASI-AN
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