
  
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 
www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 
 

 
Relatório do Encontro Nacional Setorial do MMA/IBAMA/ICMBIO/SFB. 

 
Data: 11/12/2009 
Local: Auditório Luiz Fernando A. Campis 
Estados Presentes: SC, RS, DF, SP, PA, BA, RJ, PE, MG. 
Delegados Presentes: 14 
 
Informes: 
 
SINDSEP-PE: 
 Os repasses de informes da Plenária Setorial do dia 12/11, ficaram prejudicados, no 
sentido de mobilizar os Servidores para paralisação do dia 24/11. Logo após esta data, 
aconteceu o X Congresso do SINDSEP-PE, fizemos Assembléias para referendar o calendário 
da CONDSEF, não entendemos a convocatória do ASIBAMA Nacional, com relação ao III – 
Encontro Nacional, já que estava agendado este Encontro Setorial e dizer que os Servidores na 
realidade estão desmobilizados e sem condições de referendar calendário proposto pela 
ASIBAMA Nacional. 
 
SINDSEP-DF: 
 Os Servidores do MMA estão em plena mobilização, participando de maneira 
significativa das atividades e, estão indignados, pois o Órgão continua nomeando temporários 
(200 de 2008) e ameaça realizar nova seleção para 235 temporários.  
 Ao invés de fazer novas nomeações de temporários e novo concurso de temporários o 
Governo deve enviar ao Congresso a proposta do Ministro Carlos Minc que Reestrutura a 
Carreira e cria 1.100 vagas para efetivações de nível superior, cerca de 300 NI e 90 NA. 
 O MMA desenvolve atividades de estado permanente. Os temporários acabam 
desenvolvendo as mesmas atividades dos efetivos. 
 Os Servidores solicitam a atenção da CONDSEF e da sua Assessoria Jurídica para as 
renovações e contratações excessivas de temporários.  
 Servidores do MMA do PECMA e CEMA fizeram três grandes paralisações em 
novembro. Uma dessas culminou no envio da proposta do Ministro Minc ao Planejamento em 
05/11. 
 Fizemos Assembléias conjuntas MMA/IBAMA/ICMBIO, com 200 Servidores.  
 Fomos ao Congresso buscar apoios de Parlamentares no dia 03/12, 46 Deputados entre 
lideranças de comissões e partidos já haviam enviado ao Ministro Paulo Bernardo solicitações 
para que o Planejamento encaminhe a Reestruturação da Carreira. 
 
SINTSEF-BA: 
 Assembléia muito participativa quando foi discutido os encaminhamentos das 
paralisações. 
 Desmotivação total dos Servidores tanto que não participamos das paralisações.  
 Foi aprovado encaminhamento da carta aos Parlamentares referente a Reestruturação da 
Carreira.  
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SINTRASEF-RJ: 
 Os Estados realizaram paralisações nos dias 11/11, 24/11 e 02/12 e estão preparados 
para o início do movimento paredista. 
 Há forte mobilização e pressão da base para que comece o movimento de greve.  
 
SINTSEF-SP: 

Os Estados realizaram paralisações nos dias 11/11, 24/11 e 02/12 e estão preparados 
para o início do movimento paredista. 
 Há forte mobilização e pressão da base para que comece o movimento de greve.  
 Abaixo-Assinado reivindicado a imediata liberação do ponto dos Servidores enquanto 
os elevadores permanecerem inoperantes. Bem como a elaboração de um Plano Emergencial 
para a adequação legal das escadas, essencial para a segurança dos trabalhadores e da 
população que utiliza o prédio. 
 
SINTRAFESC-SC: 
 Os Servidores estão totalmente desmotivados, informaram em Assembléia que se for 
para iniciar uma greve agora no final do ano, não irão participar já que em outras ocasiões não 
fazem, e não é agora que a maioria está em recesso e em férias, então vai ser difícil. 
 Falaram também que todas as Assembléias, Congressos e Plenárias, não aconteceram 
nada de novo até a presente data, por isso é que estão totalmente desmotivados. Foi discutido 
também sobre o Plano de Saúde, Plano de Carreira, Vale Refeição e outros. Falaram também se 
surtiu resultado é que vão pensar em paralisação, nas outras paralisações não aderiram também, 
além disso, o prédio esta apresentando risco para os funcionários que ali trabalham, é uma 
bomba relógio. O prédio tem seis andares e está apresentando rachaduras nas vigas principais, 
segundo o Engenheiro que lá trabalha é que faz as vistorias.  
 
SINDSEP-MG: 
 Os Servidores estão desmobilizados, há dificuldades na marcação de 
Assembléias/Atividades e baixa participação dos Servidores.  
 Participamos do Encontro Nacional dos Servidores do IBAMA no dia 08/12, foi 
solicitado à ASIBAMA Nacional que faça visita às Associações dos Estados para tentar 
mobilizar os Servidores.  
 Aprovamos o calendário apresentado. 
 Dia 15/12 haverá mobilização com distribuição de panfletos e outras atividades. 
 Foram formadas Comissões para irem à Assembléia Legislativa no dia 15/12 para fazer 
contato com os Deputados Estaduais mineiros. 
 Desencontro entre CONDSEF e ASIBAMA Nacional para a marcação dos Encontros. 
Dois Encontros na mesma semana.  
 
SINDSEP-PA: 
 No Pará, os Servidores do IBAMA/ICMBIO realizaram um ato público em frente à sede 
da SUPES onde discutimos e afirmamos nossa posição na luta pela aprovação imediata da 
Reestruturação de nossa Carreira, Com o total apoio do SINTSEP-PA, garantindo-nos a infra-
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estrutura necessária, do dia 02 e à tarde dando continuidade na programação realizamos um 
debate no auditório sobre a proposta de reestruturação da Carreira e a situação dos Servidores 
da instituição no Estado, condições de trabalhão, situação das gerências e escritórios e etc. 
 
Deliberações: 
 
• Calendário IBAMA/ICMBIO/MMA/SFB: 

� 15/12/2009 – Paralisação de 24hs. 
� 15/12/2009 a 27/01/2010 – Trabalho com Parlamentares para a aprovação do Plano de 

Carreira. 
� 22, 23 e 24/02/2010 – Paralisação de 72hs Sendo:  

- Dia 22/02 – Paralisação nos Estados; 
- Dia 23/02 – Ato em Brasília-DF; 
- Dia 24/02 – Plenária Setorial MMA/IBAMA/ICMBIO/SFB*. 

� 27/01/2010 – Paralisação de 24hs. 
� 03/03/2010 – Indicativo de Greve por Tempo Indeterminado. 
*OBS.: Buscar a ASIBAMA Nacional para unificar a Plenária Setorial de 24/02/2010. 

• Indicativo de realização de Seminário Nacional sobre Meio Ambiente (Tema do 
Seminário): 
- A Criação da Agência Nacional do Meio Ambiente considerando já existir uma proposta 
em elaboração por parte da Assessoria da Presidência da República em relação a esta 
questão; 
- Orientar as filiadas a realizar debates sobre questões temáticas relativas ao Meio 
Ambiente: Mudanças Climáticas, Alterações no Código Florestal. 

• Pela Aprovação da Reestruturação do Plano de Carreira. 
• Considerando a Súmula Vinculante n.º 20/STF (D.O.U de 10/11/2009) que a CONDSEF 

negocie com o Governo o pagamento da Gratificação de Desempenho em valores 
isonômicos entre ativos, aposentados e  pensionistas, ou seja 80 pontos para todos. 

 
MOÇÃO DE REPÚDIO 

 
 
 À postura do Governo de “Ameaçar” os Servidores do MTE de corte de ponto para 
acabar com a greve da Categoria.  
 

Brasília, 11 de dezembro de 2009. 
 

Saudações Sindicais, 
 
 
 
 
 

Diretor/CONDSEF 



  
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 
www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 
 

 
Segue abaixo Minuta Texto para que as Entidades Filiadas encaminharem ao 

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
 
Ao Senhor 
PAULO BERNARDO SILVA 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 
 

Senhor Ministro, 
 
1. Como é de vosso conhecimento, o ministro Carlos Minc encaminhou no dia 5/11, por meio 
do Aviso MMA nº 238/09, uma proposta de reestruturação da carreira de Especialistas em 
Meio Ambiente. 
2. Além de melhorias salariais e criação de novos cargos, a proposta aprimora o processo de 
seleção em concurso público, possibilita a formação continuada dos servidores e cria modernas 
ferramentas de gestão, para otimizar o aproveitamento de competências, valorizar a 
qualificação e compensar os servidores lotados em áreas inóspitas ou que executam fiscalização 
e demais atividades de risco. 
3. A postergação da reestruturação há sete anos, agravada por distorções salariais criadas em 
relação a outras carreiras do próprio Executivo desvaloriza a carreira, desmotiva seus 
servidores e provoca uma grande evasão. 
4. Como destaca o ministro Carlos Minc, “uma carreira devidamente estruturada e com 
adequada remuneração se coaduna com a necessidade de prestigiar a excelência técnica e 
operacional do Ministério do Meio Ambiente e suas entidades vinculadas, garantindo de forma 
mais efetiva e permanente o cumprimento da missão de promover políticas públicas ambientais 
sustentáveis para o desenvolvimento do país”. 
5. Ante o exposto, acreditamos que é o momento para alcançarmos esta importante reforma. 
Solicitamos o envio da proposta do ministro Carlos Minc para apreciação do Congresso 
Nacional, ainda no exercício de 2009. 
 

Atenciosamente, 
 

_____________________________________. 


