CONVOCATÓRIA Nº 001 /ASCEMA NACIONAL/2016
Brasília, 27 de maio de 2016.

A todas as Entidades associadas à ASIBAMA Nacional
Aos servidores da Carreira Especialista em Meio Ambiente e do PECMA

Assunto: Convocatória para Encontro Nacional da CEMA/PECMA

Prezados (as),
Em nome da Diretoria Executiva da ASCEMA Nacional convoco todos os Servidores da Carreira
de Especialista em Meio Ambiente – CEMA e do PECMA para participarem do Encontro Ordinário da
ASCEMA Nacional, nos termos do art. 28 do seu Estatuto, a ser realizado no período de 06 a 07 de julho
de 2015, em Brasília-DF, local a ser divulgado posteriormente, e terá como Pauta:
1) Informes;
2) análise de conjuntura;
3) avaliação das negociações com o governo;
4) definição da pauta de reivindicações específicas;
6) definição de plano de lutas e calendário para a Área Ambiental Federal;
7) encaminhamentos.
Seguindo o rito ordinário de convocação do encontro, informo que as Entidades filiadas à
Ascema Nacional deverão realizar assembleias para eleição de delegados (as) ao Encontro no período de
01 a 22 de junho, na proporção de 01 representante para cada 10 servidores presentes à assembleia (ou
fração acima de cinco, conforme o estatuto), registrada em ata, garantindo no mínimo 01 representante
por Unidade da Federação vinculada. Destacando que é obrigatório que o (a) delegado (a) eleito (a) deverá
ser filiado (a) à sua entidade de base, em cumprimento ao Estatuto (art. 22, §1 e 2 ).
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Poderão ser eleitos observadores na Unidade da Federação em que não houver entidade
associada à Ascema Nacional, desde que seja seguido a mesmo critério para a eleição de delegados. É
obrigatória a apresentação da Ata da Assembleia para o credenciamento dos delegados e observadores
eleitos para o Encontro Nacional.
Para que seja solicitada liberação de ponto dos delegados e observadores ao VII Encontro
Ordinário da Ascema Nacional, é necessário o envio da lista de presença e ata, impreterivelmente, até o
dia 24.06, para a Ascema Nacional, por meio do fax nº (61) 3307-1112 ou do e-mail (Associação Nacional
dos Servidores da CEMA e PECMA <ascema.nacional@gmail.com>). Para podermos organizar e
contemplar todas as deliberações oriundas das assembleias realizadas nos Estados e no Distrito Federal,
solicitamos que tais deliberações sejam enviadas por meio digital, juntamente com a ata e lista de
presença.
Informamos que cada entidade de base custeará as despesas dos (as) delegados (as) e
observadores eleitos nos estados e no Distrito Federal (passagens, hospedagem e alimentação)
A Ascema Nacional arcará com as despesas de passagem, hospedagem e alimentação dos
diretores e do conselho fiscal que serão delegados natos, além da própria Logística do Encontro.
Por fim, é importante ressaltar que, devido à conturbada conjuntura que Brasil presencia, é
de grande importância da participação dos (as) delegados (as) de todos os Estados e do Distrito Federal
neste Evento, para que façamos um rico debate.
Por fim, informamos que no dia 08.07, ocorrerá o Encontro dos Servidores da Área Ambiental
do Departamento dos trabalhadores do Meio Ambiente- DENTMA/CONDSEF, dessa forma, orientamos os
servidores que saírem como delegados ao Encontro Nacional da CEMA/PECMA, busquem também sair
como delegados nas assembleias dos sindicatos estaduais de maneira que possam ser referendados a
participar do referido Encontro da CONDSEF.
Atenciosamente,
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