
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

ASIBAMA-DF/SINDSEP-DF 

FLONA DE BRASÍLIA – 16/04/2015 

 

A Assembleia Geral Extraordinária da ASIBAMA-DF/SNDISEP-DF foi 

iniciada às 10h30min, em segunda chamada, do dia quinze de abril de dois mil e quinze, 

no Auditório da sede da Floresta Nacional de Brasília. A assembleia apresentou as 

pautas e desdobramentos abaixo: 

 

1) Informes 

O Diretor de Comunicação da ASCEMA Nacional, Vitor Sarno, explanou sobre 

os objetivos da Assembleia, explicando como se darão os desdobramentos. A Presidente 

da Asibama-DF, Ariana Arimura, e a representante do SINDSEP-DF, Miriam Parente, 

complementaram com observações sobre o Encontro da ASCEMA Nacional a ser 

realizado em maio, a necessidade de maior quantidade possível de delegados e sobre as 

ações após o Encontro. 

  

2) Proposta de reestruturação CEMA/PECMA 

a) Apresentação 

Foi realizada a apresentação da proposta por Vitor Sarno, integrante do GT da 

Reestruturação. Informou-se que os arquivos estão disponíveis no site da Ascema 

Nacional. 

b) Discussão 

- O servidor Robson questionou sobre o cargo de gestor ambiental. Se nesse caso, não 

geraria confusão com outros cargos de gestores, podendo-se onerar mais nossa folha. 

- Vitor explanou que, a princípio, a ideia é que o cargo de gestor tenha os mesmo 

patamares que o de Analista Ambiental, contudo isso pode sim gerar expectativas 

posteriores de equiparação com outros gestores. Foi explanado sobre os 

questionamentos levantados nas outras assembleias sobre esse ponto. 



- O servidor Júlio relembrou sobre o período em que o órgão funcionou em meio 

expediente, quando havia confusões por conta do atendimento ao público e não tinha 

gente suficiente para os dois turnos. 

- Vitor e Miriam responderam que a proposta é que não ocorra redução salarial e que 

seriam necessários mais concursos públicos. 

- O servidor Léo Gondin ressaltou que era melhor embasar com estudos científicos a 

proposta de redução de jornada. Para subsidiar a afirmação que haverá benefícios. 

- O Servidor Léo Gondin pediu esclarecimentos sobre a recomposição do poder de 

compra. 

- Vitor explanou sobre os cálculos feitos, destacando que a necessidade de 

recomposição ficou maior para os níveis intermediário e auxiliar. Frisou-se que muitas 

lutas estão sendo encampadas pelos servidores públicos como um todo. 

- Miriam destacou várias lutas coletivas, como, por exemplo, o estabelecimento de data-

base para todos os trabalhadores, paridade entre ativos e aposentados, entre outros. 

Relatou sobre muitas outras conquistas que a princípio pareciam utópicas, mas foram 

conquistadas com muitas lutas. Lembrou que nenhum ganho ao trabalhador veio 

gratuitamente. 

- Miriam, Vitor e Ariana discutiram com os servidores sobre a necessidade de se travar 

lutas coletivas, unificadas aos demais trabalhadores. 

- O servidor Altivo agradeceu a apresentação e parabenizou pelo trabalho do GT da 

Reestruturação. 

 

3) Eleição de Delegados para o Encontro da ASCEMA Nacional/CONDSEF a ser 

realizado em maio/2015. 

Foi eleito 1 delegado, sendo ele: José Leocádio Teixeira Gondin de Lima. 

Não havendo mais nada a tratar, a Assembleia foi encerrada pela Mesa às 12h00, 

com a presença dos servidores constantes na listagem em anexo. 


