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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ESTATUTÁRIA 

REALIZADA NOS DIAS 18 / 19 DE MARÇO DE 2016 
 
Aos dezoito e dezenove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 10h, no 
auditório da INCRA, localizado no 11º andar, do Edifício Palácio do Desenvolvimento, 
em Brasília-DF, teve início a ASSEMBLEIA GERAL ESTATUTÁRIA, quando foram 
eleitos para compor a mesa dos trabalhos os integrantes da Diretoria Nacional da 
CNASI, Decio Machado Monteiro e Arnaldo José Santa Cruz Júnior, e para secretariar 
os trabalhos Rosane Rodrigues da Silva, da Direção Colegiada da CNASI. Estiveram 
presentes 13 (treze) associações: PI, MA, RO, PA, PB, SC, SE, SP, MS, RJ, RS, GO e 
MDA, em atendimento ao EDITAL DE CONVOCAÇÃO da CNASI nº 1, de 18 de 
janeiro de 2016, convocando as associações de servidores do INCRA para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL ESTATUTÁRIA da CNASI - a maior instância 
de decisão da base da Confederação –, para discutir e deliberar sobre os seguintes 
pontos de pauta: 1- Informes Nacionais e dos Estados; 2- Conjuntura Nacional; 3- 
Alteração Estatutária da CNASI, 4- Encaminhamentos; 5- Outros Assuntos. Dando 
início aos trabalhos, a mesa constituída propôs a inversão da pauta, iniciando a 
assembleia pelo ponto cinco – outros assuntos, o que foi aprovado. No ponto outros 
assuntos, foi debatida a contratação do Escritório de Advocacia Ribas e Stein 
Sociedade de Advogados, conforme proposta apresentada pelos mesmos, para 
ingressar com as ações judiciais (Ações Civis Públicas) de: 1- Redução do valor da 
GEAP, 2- Integração de 100 pontos da GDARA e GDAPA para aposentados e 
pensionista anteriormente a 2003, 3- Integração de 100 pontos da GDARA para 
aposentados posteriormente a 2004 e para os servidores que ainda irão se aposentar, 
4- Equiparação do auxílio alimentação aos valores pagos pelo TCU, 5- Indenização 
pela falta de concessão do reajuste anual de salários, 6- Correção dos valores a título 
de VPNI, tendo como proponente a CNASI – ASSOCIAÇÃO NACIONAL. Após os 
debates, ficou aprovada a contratação do escritório especificamente para propor as 
ações acima nominadas, firmando contrato com o escritório nas bases da proposta 
feita, restrito a estas ações. O segundo ponto da pauta outros assuntos, tratou-se das 
eleições da CNASI-AN, sendo informado pela direção atual que o edital convocando as 
eleições será publicado até 03 de maio com as eleições previstas para 03 de junho de 
2016. Passou-se em seguida para os informes nacionais e dos estados, tendo sido 
feito pelos diretores Maria Cleuza Carneiro e Reginaldo Aguiar, representantes do GT-
Reestruturação das Carreiras do INCRA-MDA, informes sobre os trabalhos realizados 
pelo GT , Projeto de Lei do INCRA, e os informes sobre o convite feito a Condsef, o 
representante de São Paulo passou informes sobre a denúncia relativa as questões 
afetas a CONDSEF, e que, sobre o tema, será realizado um seminário em São Paulo, 
nos dias 09 e 10 de abril, organizado pelo Sindsep-SP, RN, PA e oposição CE. 
Passou-se aos informes dos Estados: SE – Ampliar turno de 12h ininterruptos, com 
proposta de 2 turnos; INCRA não cumpre portaria sobre saúde do servidor; RO- 
Redução de quadro de servidores de 250 para 50 em dois anos; entrega do dossiê 
sobre a situação da Regional; SP- Ocupação pela FNL destruiu a SR, cujo prédio é 
inseguro; dívida do INCRA-SP é de R$ 17 milhões; PI – Avaliação Institucional pode ter 
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perda de salários; em dois anos Piauí teve seis superintendentes; SC – Em 
participação das últimas assembleias da ASSINCRA-SC, resumo nos tópicos a seguir 
assuntos que persistem em pauta: 1- reestruturação das carreiras, 2- metas, 3- EPI, 4- 
condição internas de trabalho, 5- seis horas direto das 8h as 14h, 6-eleições Assincra 
SC; PB – O prédio da SR-18 está muito sujo pela proliferação de pombos criando uma 
situação deplorável de higiene; com relação ao horário o que está previsto é de 7:30h 
as 11:30h e 13:30h as 17:30h; com relação à desapropriação de imóveis existe um 
decreto que impede a vistoria em terras no semiárido porque fica impossibilitado de 
efetuar desapropriação. Reativar ou criar uma divisão de planejamento; RJ – Pressão 
juntos aos deputados para aprovação do PL do reajuste salarial; RS – processo de 
eleição com dificuldade de montar chapas e com suas finanças sanadas; produtores de 
soja aumentam o assédio aos assentados; MA– dificuldade de mobilização dos 
servidores; condições de trabalho ruins com prédio velho e em estado deteriorado; a 
favor do horário visando economizar; PA – Condições de trabalho ruim; unidades sem 
servidores, mas com cargos políticos; governo deve cumprir decreto que determina a 
escolha de chefes; GO – Incra-Goiás não tem dificuldades com falta de materiais de 
expediente; várias ocupações este ano pelos movimentos sociais; é a favor do horário 
corrido. No ponto de pauta encaminhamentos, foi aprovado o seguinte plano de lutas: 
1- Equiparação do auxílio alimentação com o Judiciário; 2- Debater nas bases a 
proposta de turno ininterrupto de doze horas com dois turnos; 3- Contactar os 
parlamentares para agilizar a votação do PL 4252/15, que trata do reajuste salarial dos 
servidores do INCRA; 4- Buscar emenda ao PL com vistas a que os aposentados da 
PEC41 e anteriores a 2009 sejam contemplados com a integralidade da GDARA; 5-
Acompanhar a definição das metas e a forma como ela é estabelecida; 6- EPIs rever 
para atender a todos os postos necessários e alertar sobre a qualidade do material 
entregue diferente do que estabelece o edital; 7- Denunciar a situação da SR-PB, 8- 
Conseguir agenda na Casa Civil para acelerar o Aviso Ministerial no MPOG; 9- 
Cumprimento do Decreto Presidencial 3.135/99, democratização do processo de 
escolha do superintendente das regionais; 10 – Concurso urgente com duas fases 
eliminatórias (visando perfil específico), a exemplo da Receita Federal; 11- Realizar 
seminário para discutir todas as situações de estrutura e condições de trabalho dentro 
do órgão; 12- Debater nas bases as eleições da CNASI-AN e a participação na 
composição de chapas; 13- Cumprimento do Decreto de evacuação dos servidores 
quando da ocupação pelos movimentos sociais, como forma de forçar a agilização no 
atendimento da pauta; 14- Cumprimento da Norma Operacional de Saúde do Servidor 
(NOSS), instituído pela Portaria nº 03 de 07 de maio de 2010, da SRH/MPOG. No 
ponto de pauta Reforma Estatutária, será feita ata especifica com as alterações 
aprovadas, por exigência cartorial. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por 
encerrada a ASSEMBLEIA GERAL e eu, ROSANE RODRIGUES DA SILVA, lavrei 
apresente ata que vai assinada por mim e demais presentes na Assembleia, conforme 
lista de presença anexa. 

 
 

 


