
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

ASIBAMA-DF/SINDSEP-DF 

SUPES/DF – 15/04/2015 

 

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

iniciada às 15h00min do dia quinze de abril de dois mil e quinze, no Auditório do 

CENTRE, localizado na Superintendência do IBAMA no Distrito Federal. 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. Foram feitas 

observações sobre o Encontro da ASCEMA Nacional a ser realizado em maio, 

ressaltando a necessidade de maior quantidade possível de delegados para as discussões 

nas próximas etapas. 

  

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 Ademar registrou que ocorreu muita confusão quando o IBAMA 

implementou o trabalho em meio expediente. 

- Manoel ressaltou que é preciso ter cuidado na argumentação para vários pedidos 

como: redução de jornada de trabalho, mais concursos, aumento salarial, etc. Deve-se 

atentar sobre como isso será visto pela população brasileira. 

- Vitor explicou que a proposta é para nos guiar no horizonte futuro, como patamar ideal 

a ser atingido. Muitas coisas poderão não ser aceitas pelo governo durante as 

negociações, contudo precisamos apresentar uma proposta finalizada. 



- Miriam frisou que vários estudos defendem que a produtividade aumenta com a 

redução das horas de trabalho, além de benefícios para a qualidade de vida, abertura de 

mais vagas no serviço público, entre outros. 

- O servidor Salim colocou que se deveria resgatar a proposta de transposição de 

servidores de uma função para outra acima na distribuição dos cargos da CEMA. 

Registrou ceticismo em todos os pontos da proposta, afirmando ver como única solução 

para tudo transpor o nível intermediário para superior e auxiliar para intermediário.  

- O servidor Ademar afirmou que a luta deveria estar focada para transformar nossa 

carreira em carreira de estado. 

- O servidor Elias lembrou que hoje o teto do nível intermediário não atinge o piso do 

nível superior e que havia uma proposta de que o nível anterior chegaria no mínimo ao 

início do nível a seguir. 

- Vitor explicou como ficariam os valores e diferenças entre os níveis. 

- O servidor Manoel salientou que, com as últimas mudanças na legislação tirando 

várias atribuições do IBAMA (ex. Lei Complementar 140/2012), a tendência é que as 

SUPES sejam extintas, pois o que existe são apenas finalizações de demandas antigas. 

Questionou sobre a necessidade de abordar estas questões para fortalecer a carreira. 

Questionou sobre o que será feito em relação a esse enfraquecimento nas atribuições 

quando for lutar pela carreira. 

- Vitor explicou que este não foi o foco específico do trabalho do GT, e estas questões 

realmente precisa ser abordadas de forma conjunta. 

- Miriam salientou que necessitamos iniciar um debate de reestruturação e 

fortalecimento dos órgãos ambientais. Sugeriu aproveitarmos o Encontro para colocar 

essa proposta na pauta, formando um Grupo de Trabalho para montar uma proposta por 

parte dos servidores. 

- Ariana complementou que precisamos estar mobilizados para as questões políticas, 

uma vez que uma área ambiental com órgãos fragilizados dificulta as vitórias 

trabalhistas também. Frisou que a área ambiental está sofrendo constantes ataques 

políticos e que ainda há muitos interessados no enfraquecimento de nossos órgãos, na 

diminuição de nossas atribuições, etc. Afirmou que os servidores precisam se envolver 

nesse embate político. 

- O servidor José Carlos, sobre o fortalecimento dos órgãos, reiterou sobre a 

necessidade de estarem mais claras as funções e objetivos de cada subestrutura dos 

órgãos (fauna nas superintendências, centros de pesquisas, etc). Sugeriu verticalizar 



mais os detalhes de cada área de atividades presentes na proposta (administrativa, apoio 

especializado, etc), pois há algumas cobranças/fiscalizações por parte dos Conselhos de 

Classe. 

- O servidor Elias relembrou sobre a proposta de emenda para criação do cargo de 

fiscal. Avaliou que a maioria dos servidores da fiscalização está desmotivada. Afirmou 

que a portaria de fiscal é um instrumento muito frágil, podendo ser dada ou retirada por 

decisões pessoais. 

- Vitor comentou que na visão do GT, a divisão por áreas, sendo criada uma área 

específica para a fiscalização, ajudaria a sanar a questão levantada. 

- O servidor Manoel frisou sobre a defasagem atual dos salários dos fiscais do IBAMA 

em relação aos fiscais de outros órgãos.  

 

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

realizado em maio/2015. 

Foram eleitos 2 delegados, sendo eles: Elias Cavalcante de Oliveira e Adriana da Silva 

Mascarenhas. 

Não havendo mais nada a tratar, a Assembleia foi encerrada pela Mesa às 16h30, 

com a presença dos servidores constantes na listagem em anexo. 


