RELATÓRIO DO ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIDORES DO DENTMA - MEIO
AMBIENTE E DNOCS
Data: 21/08/2020.
REUNIÃO PELA PLATAFORMA ZOOM
Estados Presentes: BA/CE/DF/GO/MA/MG/MS/MT/RN/RO/RR/RS/SC.
PAUTA: 1) Informes; 2) Avaliação de Conjuntura; 3) Planos de Luta e Pauta de Reivindicação; 4)
Homologação da Coordenação Nacional do Departamento Setorial; 5) Encaminhamentos.

O Secretário Geral da CONDSEF/FENADSEF, Sérgio Ronaldo da Silva, abriu o Encontro Nacional
apresentando a todos (as) a deliberação congressual (XIII CONDSEF/IV FENADSEF) de que o processo
de escolha dos membros componentes dos Departamentos da CONDSEF/FENADSEF nos Encontros
Setoriais serão por homologação, conforme decisão congressual. Em seguida, informou que no
Seminário do FONASEFE, após amplo debate, os dirigentes concluíram que realizaremos no dia
30/09, um Dia Nacional de Luta, em defesa dos direitos e contra a Reforma Administrativa, que está
sendo implementada pelo governo Bolsonaro.
A CONDSEF/FENADSEF está participando de várias atividades, tais como:
 “Wébinários”, todos os sábados, juntamente com a Frente Parlamentar, em Defesa do Serviço
Público;
 Construindo o Ciclo de Debates com as entidades sindicais e parlamentares, Contra a Reforma
Administrativa;
 Orientou aos sindicatos filiados a realizarem assembleias e debates virtuais junto à base e ajuizar
ações contra o RETORNO IMEDIATO DO TRABALHO PRESENCIAL.

ENCAMINHAMENTOS





Que a CONDSEF/FENADSEF oriente aos sindicatos de base a ajuizarem ações pleiteando a
continuidade do Trabalho Remoto;
Organizar Campanha em Defesa do Meio Ambiente, da Vida dos Servidores Públicos, e Contra ao
Retorno do Trabalho Presencial enquanto perdurar a curva acentuada do coronavírus (esse
encaminhamento será feito pelos setores de Comunicação da confederação e dos sindicatos de
base; serão confeccionados vídeos, cartazes, etc.);
Solicitar audiência com o Ministro do Desenvolvimento Regional para tratar da situação do
desmonte do DNOCS;
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Fazer e divulgar manifesto de repúdio contra a perseguição política e assédio moral a servidora
do IBAMA, Adriana Mascarenhas;
Instituir um comitê conjunto com a ASCEMA NACIONAL, para acompanhar e dar os devidos
encaminhamentos sobre a defesa do Meio Ambiente e as perseguições políticas e assédios
morais no setor Ambiental;
Condsef/Fenadsef resgatar e divulgar os índices das perdas históricas do funcionalismo público
federal, para se contrapor as narrativas da mídia burguesa no que se refere aos servidores
públicos;
Lutar pela revogação da Emenda Constitucional, EC - 95/2016, do teto dos gastos;
Reforma Tributária com taxação das grandes fortunas, heranças e sonegadores;
Defesa das comunidades indígenas, e contra a mineração nas terras indígenas,
COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE - DEMTMA:
 Anna Lúcia Costa Oliveira - DNOCS - CE;
 Aluísio Bastos Pereira - DNOCS - CE;
 José Mário Amaral Virué - IBAMA - RS;
 Maria Janice Silva Coutinho - IBAMA - RR;
 Maria Lucilene Borges Félix - IBAMA - BA;
 Maria da Conceição Ferreira - IBAMA - MG;
 Vilma Moreira dos Santos – ICMBio - MG.

MOÇÃO DE REPÚDIO
Não bastasse o esquartejamento dos órgãos ambientais, um Ministro a serviço dos ruralistas, a
imposição de militares despreparados em cargos de direção, a contínua desestruturação da gestão
ambiental, o assédio moral e ameaças, os servidores ainda se deparam com armações e perseguições
como a recém preparada contra a servidora ADRIANA MASCARENHAS, primeiro na acusação sem
provas de tráfico de serpentes exóticas, depois com um processo administrativo – PAD. A Servidora
Adriana Mascarenhas é uma pessoa totalmente comprometida com as causas do Meio Ambiente,
uma defensora do IBAMA e sempre esteve e estará junto às lutas dos servidores (as).

Brasília-DF, 21 de agosto de 2020.

Secretária de Administração da Condsef/Fenadsef

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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