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Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Reunião com a Presidência do IBAMA, ICMBio e SFB

Assumindo ser importante para a Asibama o fortalecimento das instituições 
para que a Carreira continue se tornado igualmente forte, a Diretoria 
Executiva da Asibama realizou uma rodada de reuniões com as 
presidências dos três órgãos nos primeiros meses da nossa gestão. Estas, 
por sua vez, se desdobraram em outras mais.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Ações de fortalecimento da Asibama no ICMBio

- Garagem: Comissão, redefinição das regras de uso e comissão 
permanente de acompanhamento.

- Feira de orgânicos: estabelecimento do lugar/data e funcionamento.

- Posto de atendimento: todos os dias úteis no período da tarde.

- Espaço para atividades: novo prédio, espaço do condomínio e espaço do 
Programa de Qualidade de Vida.

- Semana da Saúde em 2014 e 2015.

- Comemorações do Natal em 2015.

- Apoio e participação no curso de ambientação.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Ações de fortalecimento da Asibama no SFB

- Posto de atendimento no novo prédio.

- Espaço para atividades no novo prédio.

- Reunião com o novo Presidente.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Ações de fortalecimento da Asibama no IBAMA

- Progressão.

- Ponto da Copa. 

- Lugar da Feira de Orgânicos.

- Lugar da Feira de Artesanato.

- QualiVida.

- CNIA.

- Semana da Saúde.

- Apoio e participação no curso de ambientação.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Ações de fortalecimento da Asibama no IBAMA

Acompanhamento da Gestão Anterior.

A gestão anterior do IBAMA mantinha uma relação bastante conflituosa 
com a Asibama e seus diretores. Por causa disso, além de acompanhar as 
ações já iniciadas (ação judicial, relatório do TCU, etc.), houve também um 
esforço de diminuir o conflito visando a assinatura do Termo de Cessão.

Mesmo assim, vários membros da Diretoria atual sofreram a pressão da 
Administração do IBAMA, ação judicial e etc.

Além disso, fomos requisitados a acompanhar dois casos de servidores que 
ficaram em situação frágil diante dos desdobramentos da forma de gestão 
do IBAMA.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Ações de fortalecimento da Asibama no IBAMA

 Termo de Cessão.

Desde o início, fomos informados sobre a resistência da administração do 
IBAMA em renovar o termo de cessão. Para isso, buscamos apoio jurídico, 
político e técnico para viabilizar a assinatura do Termo de Cessão.

Inicialmente, tentamos diminuir a tensão através do diálogo. Porém, após 
sermos notificados pela administração e visando ofertar uma contrapartida 
concreta para que não houvesse resistência da administração a assinatura 
do Termo de Cessão, fechamos o Lava-jato e o Salão de Beleza.

Com isso, houve uma transferência da competência para o MMA, onde 
atuamos, e depois, um quase desfecho. Atualmente já estamos em vias da 
assinatura do Termo de Cessão da área por dez anos.



Ações Político-institucionais
ano 2013

Reunião com a Chefe de Gabinete e da CONJUR do MMA

Procurando estreitar a relação com o MMA e discutir o Termo de Cessão, 
realizamos reuniões com a Chefe de Gabinete do MMA e com a CONJUR.

Além do Termo Cessão, provocamos o MMA a somar conosco o 
fortalecimento institucional e, consequentemente, da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente e PECMA.



Ações Político-institucionais
ano 2013

Agenda com a ASSEMMA

Procurando unificar o movimento de servidores em prol da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente e PECMA, realizamos algumas reuniões 
iniciais com a Diretoria da ASSEMMA.

Após estas reuniões, criamos um grupo de discussão com reuniões 
conjuntas das diretorias e realizamos eventos conjuntos.

Há uma leitura propositiva dos atuais diretores da ASSEMMA sobre a 
migração dos associados da ASSEMMA para ASIBAMA, desde que 
garantidas as condições de equidade ao Ministério. Esse processo está 
parado no momento, mas pode ser retomado assim que a ASIBAMA definir 
melhor os limites da negociação.



Ações Político-institucionais
ano 2013

Movimento pela Progressão

No início do mandato houve uma grande preocupação com a possível não 
progressão dos servidores. Para evitar este impacto financeiro decorrente 
da alteração do marco legal, a Asibama organizou diversos movimentos de 
protesto. Foram desde campanhas de mensagens virtuais até apitaço e 
carreata. Com esse movimento, a articulação da Nacional e o movimento da 
ASSEMMA, rapidamente conseguimos reverter essa situação.



Ações Político-institucionais
ano 2014

Movimento Horas da Copa

A Asibama fez pressão contra a cobrança das horas, inicialmente, liberadas 
para os servidores assistirem os jogos da Copa de 2014.



Ações Político-institucionais
ano 2014

Frente Parlamentar de Atingidos por UC, TI e TQ

A Asibama, ASSEMMA e Nacional fizeram pressão contra a criação da 
Frente Parlamentar. Tal pressão exercida no Café da Manhã da Frente 
Ambientalista, no Plenário da Câmara e no corpo à corpo com os 
parlamentares, fez com que a Frente não tivesse andamento.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Café da Manhã na Frente Parlamentar de Meio Ambiente

Participação estratégica em vários Cafés com o intuito de fortalecer o 
movimento e a Carreira ou de discutir temas específicos.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Reunião com RH, SECEX, etc.

Por diversos motivos, a Asibama tem acompanhado as agendas que 
envolvem demandas dos associados juntos as instâncias do RH, SECEX, etc.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Mobilização da Carreira.

A Asibama participou ativamente do movimento em torno da reestruturação 
da Carreira. Para tanto, conseguimos levar um número expressivo de 
delegados para o Congresso onde foi discutida à reestruturação da 
Carreira. Nele conseguimos ter uma participação efetiva e também, dar 
acolhimento a demandas da base da Asibama: a agenda do Nível 
Intermediário e do ICMBio.

Apoiamos toda a mobilização da Carreira durante a campanha, realizando 
assembleias, passeatas, campanhas virtuais, mobilizações, shows no MMA, 
Cafés, participando em reuniões, etc.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Mobilização do Nível Intermediário

Com o ingresso de novos servidores no nível intermediário da Carreira, vários 
pontos adquiriram força quando eles começaram a pautá-los.

Nesse sentido, foram realizadas diversas reuniões com eles para garantir 
um entendimento propositivo da agenda política para a Carreira.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Transformação da SUPES em Gerência

A pedido dos associados que estão lotados na SUPES, a Asibama vem 
realizado várias reuniões com aqueles que serão afetados pela 
transformação da SUPES em gerência e também, tem garantido a 
assistência jurídica ao grupo.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Campanha de filiação: Quem defende o meio ambiente 
defende a Carreira

Desde o início do mandato temos feito campanha para aumentar o número 
de filiados na Asibama. Fato este demonstrado desde 2013 e ao logo dos 
últimos anos.



Ações Político-institucionais
ano 2013 - 2015

Comissões de apoio

Visando atender a demanda de trabalho apresentada, em Assembleia foi 
autorizada a criação de algumas comissões de apoio à Direção da Asibama.

• Comissão da Garagem do ICMBio.

• Comissão de Acessibilidade.

• Comissão de Comunicação.



Administração e Patrimônio
ano 2013 - 2015

Espaço Físico

Além da manutenção do espaço e dos melhoramentos na parte de 
jardinagem na Área de Lazer (demandas bastante onerosas), foram feitas a:

• Reforma da Churrasqueira.

• Reforma da Academia.

• Pintura da quadra.

• Reparos nos telhados.

• Reforma e impermeabilização do telhado.

• Resolução do pagamento da energia elétrica e da água.



Administração e Patrimônio
ano 2013 - 2015

Gestão de Pessoas

Buscando aprimorar o atendimento e diminuir ao máximo as falhas na 
gestão, foram feitas:

• Padronização do quadro remuneratório dos funcionários.

• Diagnóstico da gestão da Asibama.

• Manual de Procedimentos da Asibama.

• Contratação de mais um Assistente e substituição de auxiliares.

• Promoção de funcionários.

•Capacitação interna dos quadros.



Finanças
ano 2013 - 2015

Racionalização dos Gastos

Buscando adequar a gestão dos recursos a realidade atual da Asibama, 
foram feitas:

• Quitação da dívida trabalhista da Helen.

• Adequação dos salários dos professores da Academia.

• Levantamento de salários praticados no mercado.
• Substituição com processo de seleção transparente.
• Resolução do passivo trabalhista.

• Ajuste nas contribuições da Academia e etc.

• Revisão da quota de contribuição dos funcionários no plano de saúde.



Finanças
ano 2013 - 2015

Racionalização dos Gastos

(continuação)

• Rescisão do Seguro.

• Refinanciamento do Seguro Caixa.

• Aumento dos benefícios.

• Pagamento do período correspondente aquele pago sem repasse para 
a Caixa.

• Pagamento dos prêmios.



Finanças
ano 2013 - 2015

Racionalização dos Gastos

(continuação)

• Reestruturação da secretaria com contratação de nova funcionária para 
suprir as demandas de organização financeira e outras atividades complexas 
e redefinição dos cargos e funções.

• Equalização dos salários dos funcionários da secretaria de acordo com 
cada função.

• Adotado o parâmetro do mercado de trabalho.
• Assegurado os direitos da Convenção Coletiva de Trabalho de 
2013/2016 do Sindclubes e Sindlazer.
• Reajuste de 6% sobre o salário de 01/05/2014 a 30/04/2015.

• Estabelecimento de plano de carreira e avaliação de metas para 
progressão salarial dos funcionários.



Finanças
ano 2013 - 2015

Quadro de Funcionários

São 13 funcionários, sendo:

• 06 na Secretaria.

• 04 nos Serviços Gerais.

• 02 professores na Academia.

• 01 professor de pilates.



Quadro de Associados

Órgão Janeiro / 2013 Outubro / 2015
  Ibama 2.754 2.773
  MMA 97 139
  Instituto Chico Mendes 432 458
  Subtotal 3.283 3.370
  Pensionistas 122 129

  Pagamento em conta corrente 4 23

  TOTAL 3.409 3522

Finanças
ano 2013 - 2015



 Quadro de Associados
(continuação)

Associados Janeiro /2013 Outubro /2015

  Ativos 1.620 1.928

  Aposentados 1.663 1.594

  TOTAL 3.283 3.522

Finanças
ano 2013 - 2015



Quadro de Associados
(continuação)

Os desligamentos são devido, principalmente, a: falecimentos, remoção de 
ativos para outras Unidades da Federação e desejo expresso de manter a 
condição de sócio apenas na Associação da Unidade da Federação em que 
se encontra lotado.

Associados 2013/2015
  Desligados 121
  Falecidos 187
  TOTAL 308

Finanças
ano 2013 - 2015



Quadro de Funcionários
(continuação)

Finanças
ano 2013 - 2015



Valor das Mensalidades Consignadas

Em 2013 e 2014 a ASIBAMA-DF manteve condição de consignatária junto ao 
sistema SIAPE, devido ao recadastramento realizado junto ao SRH/MP, no 
mesmo ano.
Em Setembro de 2015 ocorreu um breve descadastramento da ASIBAMA-DF 
junto ao Sistema SIAPE devido a inconsistências na documentação de 
recadastramento, no entanto o cadastro foi restabelecido no mês seguinte.

Consignação Janeiro/2013 Outubro/2015

  (em reais) Servidor Pensionista Servidor Pensionista

  TOTAL 109.880,82 2.092,14 133.552,62 3.070,15

Finanças
ano 2013 - 2015



Aposentados e Pensionistas
ano 2013 - 2015

Continuidade das atividades de atendimento

• Atendimento de demandas diversas dos associados aposentados e 

pensionistas do DF e dos estados.

• Reuniões com aposentados para esclarecimento do andamento dos 
processos.

• Contatos via telefone e e-mail com os associados aposentados e 
pensionistas.



Aposentados e Pensionistas
ano 2013 - 2015

Continuidade das atividades referentes às ações em 
execução

• Processo jurídico de enquadramento dos aposentados e dos pensionistas 

(PECMA):

• 30 recursos parados no TFR-1, desde 2012, tiveram movimentação no 
ano de 2015;

• ação que eleva o % da GTEMA executada para os residentes no DF.



Aposentados e Pensionistas
ano 2013 - 2015

Continuidade das atividades referentes às ações em 
execução

• Processo jurídico de enquadramento dos aposentados e dos pensionistas 

(PECMA):

• Ajuizamento da Ação Coletiva nº 10.248-54.2014.4.01.3400, que tem 
como finalidade a incorporação da GQ pelos servidores que se 
aposentaram entre a instituição e o seu efetivo pagamento.

• Ajuizamento da ação Coletiva n 16994-98.2015.4.01.3400, que tem por 
finalidade o cálculo da GDAEM aos aposentados e pensionistas pela 
média dos pontos (inclusão daqueles que ficaram fora do processo de 
2010).

 



Aposentados e Pensionistas
ano 2013 - 2015

Continuidade das atividades referentes às ações em 
execução

• Elaboração de Notas Jurídicas a respeito de assuntos de interesse dos 
aposentados e pensionistas.

• Suporte aos aposentados e pensionistas por telefone e por e-mail 
Ajuizamento da Ação Coletiva nº 10.248-54.2014.4.01.3400, que tem como 
finalidade a incorporação da GQ pelos servidores que se aposentaram 
entre a instituição e o seu efetivo pagamento.

• Ajuizamento da ação Coletiva n 16994-98.2015.4.01.3400, que tem por 
finalidade o cálculo da GDAEM aos aposentados e pensionistas pela 
média dos pontos (inclusão daqueles que ficaram fora do processo de 
2010).



Aposentados e Pensionistas
ano 2013 - 2015

Continuidade das atividades referentes às ações em 
execução

• 3,17 %: execução para 175 associados.

• 28,86%: execução para 25 associados.

• Anuênio: execução para 6 associados.

• Elaboração de Notas Jurídicas referentes a assuntos diversos: 04.

• Solicitação de análise, por e-mail, referente a assuntos diversos: 64.

•; Análise de convênios e contratos: 17.



Aposentados e Pensionistas
ano 2013 - 2015

Continuidade das atividades referentes às ações em 
execução

• Advogada responsável pelas ações de conhecimento da ASIBAMA-DF: 
Dra. Larissa Benevides Gadelha.

•  Advogada responsável pelas ações  em Execução da ASIBAMA-DF: Dra. 
Laura C. de Mello Senra.



Sociocultural
ano 2013 - 2014

Festas de Confraternização de Fim de Ano

• Distribuição de Kits Natalinos carnívoros e vegetarianos com valores em 
torno de R$ 60.000,00 em cada ano.

• Festa de confraternização para 750 pessoas no Salão Porto Vittoria em 
2013 e no Salão Villa Rizza em 2014.

• Distribuição de R$ 8.000,00 e de R$ 10.000,00 em brindes 
respectivamente em cada ano.

• Contratação das Bandas On The Rocks e Brasil SA para animar a festa.



Sociocultural
ano 2015

Festas de Confraternização de Fim de Ano

• Distribuição de Kits Natalinos carnívoros e vegetarianos com valores em 
torno de R$ 60.000,00.

• Festa de confraternização para 850 pessoas no Salão Porto Vittoria.

• Distribuição de R$ 10.000,00 em brindes respectivamente em cada ano.

• Contratação das Bandas On The Rocks e Brasil SA para animar a festa.



Sociocultural
ano 2013 - 2015

Asibares

A racionalização dos custos fez com que esta Diretoria priorizasse os Asibares 
como forma de confraternização regular. Além de abranger as datas 
significativas para os servidores (dias dos Pais, Mães, Servidor Público, 
Carnaval, São João e etc.), nessas festas valorizamos os associados com a 
distribuição de tickets de dez reais para cada sócio gastar no bar da festa. 



Sociocultural
ano 2013 - 2015

Asibares realizados

• Carnaval em 2014 e 2015 com duas bandas em cada.

• Temático de Rock and Roll. Dois em 2014 e um em 2015, com a 
participação de uma banda formada por servidores e outra contratada.

• Temático de Black Music em 2014, com duas bandas.

• Temático Sertanejo em 2015.

• Festa de comemoração do dia das Mães em 2014 e 2015.

• Festa de comemoração do dia dos Pais em 2014 e 2015.



Sociocultural
ano 2013 - 2015

Festa Junina da Asibama

Foram realizadas as tradicionais Festas Juninas em 2014 e 2015. Em cada 
uma foram contratadas duas bandas por noite, quadrilha dançante e 
professores de dança. As festas contaram com mais de um dezena de 
barracas vendendo comidas e bebidas diversas.



Esportes
ano 2013 - 2015

Atividades desenvolvidas

• Dança de Salão.

• Yoga.

• Pilates.

• Capoeira.

• Futebol Masculino (society e campo).

• Futebol Feminino (quarta-feira).

• Reforma das  mesas de Sinuca e Pebolim. 



Esportes
ano 2013 - 2015

Atividades desenvolvidas na Área de Lazer

•  Colocação de piso emborrachado na academia.

• Aquisição de novos equipamentos para academia.

• Aquisição de sete bicicletas de spinning.

• Aulas experimentais (dança de salão, zumba, consciência corporal, yoga, 
percussão).

• Campeonatos de futebol.

•Campeonatos de canastra.

• Aperfeiçoamento dos professores da Academia.



Esportes
ano 2013 - 2015

Atividades desenvolvidas na sede do ICMBio

•  Aquisição de novos materiais.

• Aulas experimentais de dança de salão, zumba, consciência corporal, 
yoga, Tai chi chuan, dança de salão.

Atividades desenvolvidas na FLONA

•  Aquisição de novos materiais.



A DIRETORIA EXECUTIVA 
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?


