ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASIBAMA-DF
PARNA DE BRASÍLIA – 09/04/2015

A Assembleia teve início às 9h40 minutos do dia nove de abril de dois mil e
quinze, no Centro de Visitantes do Parque Nacional de Brasília. De início foi colocada
em votação e aprovada a pauta da Assembleia. Os servidores aprovaram os seguintes
pontos de pauta, com o registro dos desdobramentos:
1)

Informes

A pedido de associados presentes foi dado o informe sobre a situação atual em
que se encontra a Ação Coletiva referente à mudança de cálculo da GDAEM para a
aposentadoria.
2)

Proposta de reestruturação CEMA/PECMA

a)
Primeiramente, foi apresentado vídeo contendo o resumo da proposta de
reestruturação da carreira, produzido pela ASCEMA Nacional. Em seguida, passou-se
para a apresentação detalhada da proposta e ao mesmo tempo discutida.
b)

Discussão e Sugestões

•
Indenização de fronteira – verificar ou esclarecer o escopo dessa gratificação.
Para atender as atividades do ICMBio, a gratificação deve ser estendida para “local de
acesso remoto ou local de difícil fixação”.
•

Verificar a possibilidade de incluir a gratificação por “atividade penosa”.

•

Criar os cargos de “auditor ambiental” e “perito ambiental”.

•
No ICMBio, as áreas de atuação ambiental e fiscal não se dá em separado. O
analista ambiental atua nas duas.
•

Incluir o nível intermediário para os cargos do MMA.

•
Cargos iguais para o MMA e autarquias: analista ambiental e não gestor
ambiental.
•
Gratificação de risco - essa gratificação deve contemplar também insalubridade
e penosidade.
•

Transformar a remuneração em subsídio.

•

Incluir a experiência profissional no item 3, subitem “formas de ingresso”.

•
Se a carreira passar a ser transversal haverá necessidade de mudança da lei da
GDAEM, para que o servidor possa levá-la para o outro órgão.

•

Incluir o porte de arma para os fiscais.

•
Incluir na proposta a possibilidade de permanecer na mesma lotação o servidor
que, via concurso público, ascender de nível intermediário para superior.

3) Eleição de delegados para o Encontro Nacional
Pelo número de presentes na Assembleia, foi possível eleger dois delegados:
Grahal Benatti e Paulo Cézar Mendes Ramos.

4)

Assuntos Gerais
Foram colocadas duas indagações na Assembleia para esclarecimento:
1) remoção temporária – essa é matéria de lei, decreto ou portaria?

2) como está sendo a atuação da ASCEMA, quanto ao cumprindo da decisão
judicial no âmbito da ação civil pública contra a criação do ICMBio?
Não havendo mais nada a tratar, a Assembleia foi encerrada pela Mesa às 12h00,
com a presença dos servidores constantes na listagem em anexo.

