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CONVOCATÓRIA para o IX Congresso da Ascema Nacional (Extraordinário)
De acordo com o Artigo 31 do estatuto da Ascema Nacional, e de acordo com resolução do VIII Congresso,
convoco todos os servidores lotados no IBAMA, Instituto Chico Mendes, Serviço Florestal Brasileiro e Ministério
do Meio Ambiente, para participarem do IX CONGRESSO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM
MEIO AMBIENTE E DO PECMA (Extraordinário), que ocorrerá de 22 a 25 de maio de 2018, no Instituto Bíblico de
Brasília, localizado SGAN, Quadra 601 Norte, Módulo F, Asa Norte, Brasília/DF.
PAUTA
- Discussão de um Novo Estatuto
- Eleição e Posse da Nova Diretoria
- Atualização do Plano de Lutas (Campanha Salarial 2018)
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO:
O Congresso Nacional da Ascema Nacional é composto por servidores lotados no Ibama, Instituto Chico Mendes,
Serviço Florestal Brasileiro e Ministério do Meio Ambiente, eleitos delegados em cada Unidade da Federação,
desde que associados a uma das entidades vinculadas (ASIBAMA’s, ASCEMA’s, AEMA, ASSEMMA e SINTFAMA).
A eleição dos delegados deverá ocorrer em Assembleias de Servidores da Carreira de Especialista em Meio
Ambiente e do PECMA, na proporção de 1 representante para cada 10 servidores presentes, sendo garantido o
mínimo de 1 representante por Unidade da Federação, independentemente do número de presentes na
assembleia. Também poderão participar do IX Congresso Nacional servidores eleitos como observadores nas
respectivas assembleias. O nome dos delegados e observadores eleitos devem ser registrados nas atas destas
assembleias, acompanhados de lista de presença. Conforme decisão do VIII Congresso não serão aceitas
assembleias permanentes para essa finalidade.
REGRAS GERAIS:
O IX Congresso Nacional somente terá validade se contar com a participação de representantes de 1/3 das
entidades vinculadas à Ascema Nacional.
No IX Congresso Nacional da Ascema Nacional apenas os delegados eleitos poderão votar nos grupos e nas
plenárias.
A Ascema Nacional arcará somente com as despesas de hospedagem e alimentação dos delegados eleitos, desde
que sejam filiados a uma entidade vinculada à ASIBAMA NACIONAL e fiquem no local do evento.
A fim de melhor organizar o evento e visando solicitar às direções do Ibama, Instituto Chico Mendes, Serviço
Florestal Brasileiro e do MMA a liberação dos delegados para participação no IX Congresso, as atas das
assembleias estaduais/locais, contendo o nome e a lotação dos delegados eleitos, acompanhadas das devidas
listas de presença, deverão ser encaminhadas para a Ascema Nacional, pelo e-mail ascema.nacional@gmail.com
impreterivelmente até o dia 04 de maio de 2018. Nesta ocasião também deve ser informado se o delegado
pretende ficar hospedado nas dependências do IBB, para que possamos efetuar a reserva.
Os delegados eleitos nas assembleias locais deverão se deslocar para Brasília/DF até o dia 22 de maio, na parte
da manhã, pois a abertura do Congresso será realizada no período da tarde e retornar somente no final do dia
25/04 para que todos possam estar presentes no encerramento do Congresso.
Brasília, 04 de abril de 2018.
Diretoria Executiva da Ascema Nacional

