Ata da Assembleia Geral Extraordinária – ASIBAMA-DF – dia 06/09/2012.
Aos 06/09/2012, reuniram-se 60 (sessenta) servidores em Assembleia Geral
Extraordinária na área de lazer da ASIBAMA-DF, às 8h30 em primeira chamada e às
9h00 em última chamada. Iniciou-se com a fala do presidente sobre os objetivos da
Assembleia. Em seguida, leu a pauta: Relato sobre a assinatura do termo de
acordo/2012; avaliação e deliberação sobre o movimento proposta já; discussão sobre os
próximos passos pós-acordo; gerais da carreira e questões internas dos órgãos; e
encaminhamentos. Sugeriu-se e foi acatado pela Assembleia o informe sobre o discurso
da Ministra do MMA ocorrido no dia anterior na cerimônia do V aniversário do Instituto
Chico Mendes. Segundo o informe, a Ministra reclamou da sobreposição de atribuições
entre ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, Ibama e MMA, focando na fauna; sabatinou
e distribuiu críticas diretas aos servidores numa tom de provocação e desrespeito, tendo
em vista tratar-se de um evento comemorativo. Durante o discurso da Ministra vários
servidores indignados saíram do auditório, pois esta postura já é recorrente nos
discursos da Ministra nos eventos do Instituto Chico Mendes. Por fim a Ministra
sugeriu uma reunião “a portas fechadas” com os servidores sem DAS. Diante do
informe foi sugerido que as entidades tomassem alguma providência. Sugeriu-se
discutir uma proposta de moção de repúdio quanto à postura da Ministra. A seguir , fezse um relato sobre os últimos passos do processo de negociação da carreira com o
governo, onde as entidades colocaram vários pontos para inserir na proposta de termo
de acordo/2012, conforme as orientações das assembleias das entidades representativas
nos estados. Relatou-se que o governo não aceitou nenhum ponto que tivesse impacto
financeiro e, após tensas discussões e duas suspensões, o termo foi emendado com a
cláusula quarta e alteração da cláusula terceira. Assim, foi assinado o termo de acordo
imposto pelo Governo, que não deixou margem para negociações. A seguir foi
apresentado o termo de acordo/2012 e o Projeto de Lei (PL 4369/2012) para debate
sobre entendimento dos mesmos. Foi sugerida a verificação nos setores de recursos
humanos se há servidores do PGPE lotados no MMA e nos órgãos IBAMA e Chico
Mendes. Tendo em vista que o texto do PL permite inserir muitos outros servidores do
PGPE para o PECMA, inclusive a abertura de novos concursos para o PECMA ao invés
da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. Foi avaliado que o texto do PL pode
retroceder a Carreira de Especialista em Meio Ambiente com a possibilidade de criação
de uma “subcarreira”. Foi sugerida a criação de grupos de trabalho sobre este tema e a
questão dos aposentados e aposentandos. Foram colocados ainda alguns informes
adicionais como os registros no SIAPE relacionados às greves anteriores; pendências da
greve de 2010 para servidores que passaram em outros concursos; greve dos servidores
do estado de Mato Grosso neste ano. Iniciou-se a seguir a avaliação do Movimento
Proposta Já! acolhido pela ASIBAMA-DF. O movimento conseguiu dar “o recado”,
passar ao governo a insatisfação dos servidores. Houve uma percepção geral que o
movimento conseguiu envolver muitos servidores que estão mais engajados nos
movimentos e na luta pela carreira. As mobilizações são importantes para darmos força
aos representantes dos servidores eleitos para as associações. Em seguida levantou-se as
proposições e deliberações: Atuar no Projeto de Lei da gratificação para servidores em
locais de difícil fixação; manter as comissões de mobilizações e GTs; lutar para que a
carreira tenha inserção e apoio na sociedade brasileira, como proposta a divulgação
maior do nosso trabalho, como blog, etc.; discutir propostas para as agendas marrom e
verde (formas de pressão); deliberar pelo fim do estado de greve, assembleia
permanente e pelo fim do Movimento Proposta Já!; lançar um novo movimento:
Reestruturação de Verdade; atuar em conjunto com as outras categorias de servidores

com interesse no PL 4369/2012; divulgar nota sobre avaliação do Movimento Proposta
Já! e próximos passos; usar novas formas de comunicação visual para a nova campanha:
Reestruturação de verdade – A gente não quer só dinheiro. A gente quer inteiro e não
pela metade!; manter e ampliar novas comissões através de grupos de trabalho em
outros órgãos; promover ações no Congresso Nacional no que se refere aos PLs acima
citados e com apoio das entidades locais abordagem aos parlamentares nos respectivos
estados; lutar no Congresso Nacional para que os aposentados tenham acesso à GQ,
mantenha a proporção VB/GDAEM em 60/40 e alterar os critérios da gratificação de
desempenho dos aposentados para que sejam percebidos em média de pontos ao invés
de valores. Os seguintes encaminhamentos foram apresentados para deliberação: O
texto da moção de repúdio à Ministra de Meio Ambiente, Izabella Teixeira - “Os
servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, reunidos em
assembleia da ASIBAMA-DF, em 06/09/2012, por unanimidade, repudiam a atitude de
desprezo, desrespeito, descabida provocação e críticas diretas aos servidores do Instituto
Chico Mendes (ICMBio) proferidas pela Ministra Izabella Teixeira durante solenidade
de comemoração dos cinco anos do ICMBio, realizada na sede do Instituto em
05/09/2012. Os servidores entendem que a Ministra, como gestora máxima do MMA, é
a principal responsável por encaminhar as soluções aos problemas apresentados, bem
como por propiciar condições estruturais e financeiras para que o Instituto possa
cumprir sua nobre missão.”; Criação dos GTs para cuidar de questões internas dos
órgãos: Avaliação de Desempenho Institucional – metas intermediárias e globais;
Condições de trabalho – Levantamento (diagnóstico); e, ponto eletrônico no Ibama.
Criação dos GTs para carreira: PL 4369/2012; Discussão sobre regulamentação da GQ;
Discussão sobre gratificação para servidores em áreas de difícil fixação; e, sobre a
questão dos aposentados e aposentandos. Finalização do estado de greve, da Assembleia
Permanente e do Movimento Proposta Já!. Criação de um novo movimento:
Reestruturação de verdade – A gente não quer só dinheiro. A gente quer inteiro e não
pela metade!. Todos os encaminhamentos foram aprovados em ordem, por unanimidade,
salvo o ponto de finalização de Assembleia Permanente que teve apenas uma abstenção.
Não tendo mais nada a tratar a assembleia foi dada como encerrada, às 11:30h.
Segue lista de presença em anexo.
Brasília, 6 de setembro de 2012.
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