
 A Assembleia realizada na sede do Instituto Chico Mendes em 04/07/2012 contou com a 

presença de 96 servidores. 

 Foi feita uma avaliação do movimento até este momento e discutidas estratégias para sua 

continuidade, além de tratar de alguns informes da comissão de mobilização. 

 O Presidente da ASIBAMA-DF, Henrique Marques, fez o relato das atividades 

parlamentares da comissão de mobilização do Ibama, as andanças nos gabinetes e reuniões com 

deputados e líderes, inclusive sobre a atividade de abordagem realizada no congresso momentos 

antes da assembleia a alguns deputados que estariam com a Ministra do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Miriam Belchior numa reunião onde discutiriam reajustes para servidores. Fez breve relato 

ainda do desfecho da votação do PLC 60/2011 - 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=102048 -  na Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado (CCJ), ocorrido na terça (03/07/2012), e que criava, dentre outras 

coisas, transforma cargos da saúde em 1.000 vagas para Carreira de Especialista em Meio Ambiente 

(800 para Analista Ambiental e 200 Analista Administrativo). O pedido de vistas (no último 

momento) do Senador Renan Calheiros ao PLC 60/2011 acabou retirando o PLC da pauta de 

votação, que só deve ser apreciado pela comissão, melhor das hipóteses, na semana que vem.  

 A Presidente da ASIBAMA NACIONAL - Ana Maria - trouxe informações gerais sobre o 

movimento nos estados. Neste contexto, foi ressaltada a necessidade de melhorar a divulgação das 

atividades da sede para os estados. 

 Representantes do Ibama fizeram um breve relato das atividades relacionadas à mobilização 

nos seus setores, destacando os avanços obtidos nas atividades planejadas em relação a utilização 

do prazo máximo para emissão de licenças, criação de grupos de estudo para discussão de temas 

técnicos, dentre outros. Foi comentado que a adesão dos colegas dos respectivos setores tem sido 

boa, muitos estão usando o colete verde, porém foi destacada a necessidade de esforço contínuo por 

parte da comissão para manter os colegas mobilizados.  

 Foi criada no Instituto Chico Mendes uma comissão de mobilização assemelhada a comissão 

constituída no Ibama, envolvendo servidores de diferentes áreas. 

 A ASIBAMA NACIONAL, ASIBAMA-DF e a comissão de mobilização ainda participarão 

de reuniões com os dirigentes e com algumas lideranças parlamentares nesta quinta feira (05/07/12).  

 Finalmente, O Presidente da ASIBAMA-DF informou ainda que a próxima mesa negocial 

foi marcada pelo MPOG para dia 17/07. 
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