RELATÓRIO DA REUNIÃO DO FÓRUM DE GESTÃO DE PESSOAS DA
MESA DO MEIO AMBIENTE
Data: 08/06/2018.
Local: Ministério do Meio Ambiente.
Presentes: Adriana A. Xavier Durão e Jackson, representantes do Ministério do Meio
Ambiente - MMA; Helena Cabral representante do Instituto Chico Mendes - ICMBio,
Carlos Luís M. Gomes, representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Jussara Grifo, Maria da Conceição de
Oliveira Ferreira e José Alves, representantes da CONDSEF; Jonas Corrêa, Rogério
Egewarth, Henrique Marques e Beth Uema, representantes da ASCEMA NACIONAL e,
Pablo e Betânia, representantes da ASSEMMA.
Pauta:
1.Informes Gerais;
2.Leitura da ata;
3.Criações dos seguintes GT’s: Política de Mobilização, Formação inicial da carreira e
capacitação; Critérios para ocupações de cargos e FCPE;
4.Definição de pauta e cronograma de reuniões do fórum de gestão de pessoas e da
mesa de negociação.

INFORMES: Foi informado pela Sr. Adriana que o Ministro do Meio Ambiente assinou o
Aviso Ministerial Nº 52/2018 e a Nota Técnica nº 471/2018, referente à reestruturação
da carreira do Meio ambiente (CEMA e PECMA) apresentada pela
CONDSEF/FENADSEF E ASCEMA NACIONAL. Tais documentos já foram
encaminhados para o Ministério do Planejamento.

Foi informado, também, que se está agendando reunião com o Ministério
Planejamento com o objetivo de se discutir proposta de delegação
competência ao MMA para tratar de assuntos referentes à mobilidade
servidores entre os órgãos da nossa carreira. Essa questão, atualmente, é
prerrogativa do Ministério do Planejamento.
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ATA: Foi lida, aprovada e assinada à ata da reunião do dia.
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CRIAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHOS: A CONDSEF/FENADSEF e a ASCEMA
NACIONAL, de comum acordo, enviarão ofício contendo as indicações dos nomes para
composição nos grupos.

GT POLÍTICA DE MOBILIDADE: É um dos temas mais importante para o trabalhador
que está nas unidades descentralizadas. É de suma importância ter diretrizes gerais
para a carreira que garantam a mobilidade dos servidores e a continuidade das
atividades das instituições. Essencial trabalhar as especificidades de cada vinculada. É
importante garantir ao grupo o debate da metodologia que deverá ser utilizada nas
elaborações dos instrumentos legais referente ao tema.
O Grupo de Trabalho (GT) deverá pesquisar em outras instituições, os procedimentos
aplicados quanto a esta questão, no intuito de subsidiar as propostas a serem
apresentadas. Estas deverão contemplar procedimentos mais justos e transparentes.
Pontuou-se, ainda, a necessidade de abertura de novos concursos públicos, incentivos
à interiorização e demais questões importantes relativas a este tema.
Designou-se como Coordenadora desse Grupo a Sra. Helena Cabral, representante do
ICMBio. Serão enviados, posteriormente, os nomes dos demais participantes
representando a bancada dos servidores.
Deliberou-se que a apresentação dos primeiros produtos (Diagnósticos e estudos)
ocorra na reunião do Fórum, a ser realizada no dia 27/09/18, às 14h30min.

GT FORMAÇÃO INCIAL DA CARREIRA E CAPACITAÇÃO: Foi feito um debate da
política de capacitação, hoje praticada nas instituições. Necessário que o PAC seja
adequado às necessidades da carreira e da missão institucional. Houve debate,
também, sobre a formação inicial para o ingresso na carreira, como forma de garantir
as atividades de todas as instituições.
Designou-se como Coordenadora desse grupo:
Beth Uema, representante da
ASCEMA NACIONAL, Júlia e Carol, representantes do MMA, e Taís e Eliel,
representantes do ICMBio. O IBAMA irá indicar, posteriormente, o seu representante.
Serão enviados, posteriormente, os nomes dos demais participantes representando a
bancada dos servidores.
Deliberou-se que a apresentação dos primeiros produtos (Diagnósticos e estudos)
ocorra na reunião do Fórum, a ser realizada no dia 27/09/18, às 14h30min.
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GT DE CRITÉRIOS DE OCUPAÇÕES DE CARGOS COMISSIONADOS /SCPE:
Foi informado que a situação hoje está complicada com as indicações feitas para o
ICMBio, ocasionando no entendimento da categoria que essa é a principal temática do
momento. Foi debatido que o trabalhador entende que nem todos os cargos serão
ocupados por servidores da carreira, mais exigem que os possíveis ocupantes dos
cargos tenham um perfil interligado com a missão das instituições e defesas de
políticas voltadas para a preservação do meio ambiente. Levantou-se a existência nos
órgãos federais, de várias formas de escolhas dos cargos como, por exemplo, lista
tríplice, eleição e outras. Foi informado que o MMA já está preparando algum estudo
referente ao tema.
Foi informado sobre o modelo (referente a este tema) utilizado, atualmente, na
FIOCRUZ, e também das disposições contidas na Lei nº 13.303/2016 (Lei das
Estatais).
Designou-se como Coordenador desse grupo, o Sr. Jackson, representante do

MMA, Renato e Renata, representantes do ICMBio, Tomás e Rogério,
representantes da Ascema Nacional. Serão enviados, posteriormente, os nomes
dos demais participantes representando a bancada dos servidores.
Deliberou-se que a apresentação dos primeiros produtos (Diagnósticos e estudos)
ocorra na reunião do Fórum, a ser realizada no dia 27/09/18, às 14h30min.
Sobre a greve, realizada pelos servidores nos dias 28 de abril e 30 de junho de 2017,
a Sra. Adriana (MMA) informou que considerando a obtenção de uma decisão judicial,
liminarmente, favorável, oriunda do Mandado de Segurança impetrado pela
ASIBAMA/DF, o Ministério irá verificar se já houve a notificação de referida decisão aos
órgãos envolvidos. Disse da necessidade de análise jurídica pela CONJUR do MMA
sobre a questão. Comprometeu-se a dar informações, posteriormente, a respeito do
fato.
Foi informado sobre a audiência pública “Indicação política para a Presidência do

ICMBio e os possíveis riscos de retrocesso ambiental no órgão”, promovida
pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, realizada
na data do dia 08/06/2018. A Audiência foi uma iniciativa da deputada Erika Kokay
do DF. Houve participação de parlamentares, servidores da área ambiental, da
FUNAI, de inúmeras lideranças indígenas e extrativistas.
Foi esclarecido que a “Maré socioambiental” agrega, atualmente, os servidores
do IBAMA, ICMBio, MMA, FUNAI, movimentos sociais, extrativistas, estando
aberto a demais pessoas e instituições que queiram se juntar ao movimento.
3
SCS – Quadra 2 - Bloco C – nº 174-A – Ed. Wady Cecílio II – Asa Sul – CEP 70.302-915 – Brasília - DF

CRONOGRAMA DAS DATAS DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO FÓRUM E DA
MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:
1. Data de 27/09/2018, às 14H30min, agendada a reunião do Fórum de Gestão de
Pessoas;
2. Data de 28/09/2018, às 09h30min., agendada a reunião da Mesa Nacional de
Negociação do Meio Ambiente.

Brasília, 08 de junho de 2018.

Direção da Condsef/Fenadsef
Membro da MSNP/MMA

Maria da Conceição de O. Ferreira

Membro da MSNP/MMA
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