
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA

EM MEIO AMBIENTE E DO PECMA, NO DISTRITO FEDERAL

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Asibama/DF, no ICMBio, dia
19 de abril de 2013.

Aos dezenove dias no mês de abril do ano de dois mil e treze, os
servidores da Sede Instituto Chico Mendes, a partir das 15hOO, reuniram-
se em Assembleia Geral Extraordinária, no pátio aberto do Instituto no
setor Sudoeste. A assembleia teve a participação de 25 (vinte e cinco)
servidores. O presidente e o vice-presidente da Asibama/DF expuseram a
pauta da assembleia, conforme convocação: 1. informes e; 2. leitura das
pautas das convocatórias e novas propostas de reivindicação da carreira e
3. eleição dos delegados para o I Encontro Nacional da Asibama Nacional,
a ser realizado no dia, 22/04/13 na área de lazer da Asibama DF. Foi
sugerido como pauta a discussão da situação do Instituto Chico Mendes e
a sensação de paralisia. A pauta foi aprovada e iniciou-se os informes.
Henrique informou que por deliberação da última assembleia da Asibama
será iniciada nos próximos dias a composição do GT localidade para
retomar discussões referentes à gratificação de localidade. É necessário o
envolvimento de servidores do Instituto Chico Mendes para o debate,
principalmente para contemplar as peculiaridades dos servidores da
carreira nas unidades de conservação. Informou-se também os aspectos
da implantação da GQ, tendo sido publicada esta semana a portaria do
IBAMA. Informou-se a composição dos membros comitê de capacitação e
os representantes dos servidores para participar desse espaço. A Asibama
também indicou membros para compor o GT que vai operacionalizar a
análise dos pedidos de GQ, no âmbito do Instituto Chico Mendes, para
encaminhar ao comitê. Percebeu-se que na Portaria da GQ há exigências
bastante complexas, que serão questionadas pelos representantes dos
servidores junto à direção do Instituto. A seguir atualizou-se a
informações a respeito da reunião com MPOG, que deu abertura aos
trabalhos do GT que vai discutir o aprimoramento da carreira. A seguir
passou-se informes do processo eleitoral que está em andamento, pois na



data para inscrição das chapas não houve inscrições. A seguir foi lido a
pauta do I Encontro Nacional da Asibama Nacional e retirada de três
delegados: Rosana D'arrigo, Priscila Franco Steier e Henrique Marques
Ribeiro da Silva eleitos por unanimidade. Por fim foi levantado a situação
do Instituto Chico Mendes que vem sendo alvo de várias ingerências
incabíveis por parte do MMA, morosidade e paralisia para a nomeação de
cargos de direção, alvo de inúmeras fofocas de corredor que comentam
assuntos diversos, dando a impressão de um barco a deriva e que a
qualquer momento pode sofrer um choque de gestão. Há preocupações
diversas para as mudanças que podem retroceder processos já
consolidados com a gestão de todas as categorias de Unidades de
conservação pelo Instituto Chico Mendes, os macroprocessos e a gestão
estratégica por resultados, entre outros. Foi deliberado para a elaboração
de um manifesto de preocupação da paralisia e ingerência do Instituto
Chico Mendes. Também ficou definido a necessidade de articular uma
reunião com o Presidente para exigir posicionamento quanto aos assuntos
que têm inquietado aos servidores. Também foi sugerido a elaboração de
um documento dirigido ao Senado pelas 1.000 vagas. Montagem de faixas
ou banner sobre o papel e autonomia das autarquias e o papel do MMA. A
reunião ence rou-se às 7 00. Brasília, 19/04/2013 que segue assinada
por mim, presidente da Asibama DF.


