
PROPOSTA
CHAPA - CONSOLIDAR E AVANÇAR



É chegado o momento de irmos às urnas e escolhermos a nova Direção do nosso Sindicato – o 
SINDSEMA. Nós, da atual gestão – iniciada em 2014 – sentimos orgulho do caminho percorrido 
nestes 03 (três) anos à frente da ASSEMA e, desde 2015, do SINDSEMA. Hoje uma realidade, a 
criação do SINDSEMA foi um longo processo que exigiu muito esforço e muita atenção de nossa 
parte. Isto porque outros sindicatos disputavam a representação de nossa categoria, sem nunca 
terem feito nada em nossa defesa. Gostaríamos, pois, e antes de tudo, de agradecer a todos pela 
confiança e apoio, principalmente aos servidores associados da ASSEMA que deram o suporte 
necessário para a criação do nosso Sindicato – importante passo para a nossa consolidação en-
quanto Categoria.

Já em abril de 2015, finda a Operação Padrão, iniciamos a dis-
cussão e a elaboração do nosso novo Plano de Carreira, que 
foi finalizado e aprovado pela categoria, em AGE, em setembro 
daquele mesmo ano e, encaminhado ao Governo de Estado.

Com a mudança do cenário econômico e político, reabrimos, em 
fevereiro de 2016, um novo processo de negociação com o Go-
verno de Estado e com a Semad. O fracasso nas negociações nos 
levou novamente à mobilização. Com apoio de toda a categoria 
travamos, por dois meses, uma nova jornada de lutas em defesa 
de nosso novo Plano de Carreira e pela retirada do restante dos 
50% do fator redutor no cálculo da Gedama.

Com a judicialização do nosso movimento logramos, junto ao po-
der judiciário, mas também junto à sociedade, às ONGs, ao poder 
legislativo e à outras entidades civis, o reconhecimento da legiti-
midade e da legalidade de nossas reivindicações. Em dezembro 
de 2016 fechamos um acordo histórico para a nossa catego-
ria, que foi homologado pelo PODER JUDICIÁRIO. Este acordo 
aponta para novos horizontes de valorização salarial e profissio-
nal dos servidores do SISEMA que estão na ativa, sem esquecer 
daqueles que já se aposentaram. TODOS irão se beneficiar do 
novo Plano de Carreira.
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Primeiro dia de mandato, abril de 2014, primeira 
AGE. Nesta AGE decidimos pela elaboração dos 
documentos que subsidiariam todas as nossas de-
mandas posteriores. Estava lançado o embrião de 
uma atuação sindical sólida, baseada na firmeza de 
propósitos e na defesa incondicional dos interes-
ses dos servidores do SISEMA. Ao mesmo tempo, 
uma luta fundamentada em uma atuação política, 
técnica e juridicamente embasada. Nosso desafio 
era fazer com que a ASSEMA e, posteriormente, o 
SINDSEMA, existissem para além dos períodos de 
movimentos reivindicatórios. E, acreditamos, con-
seguimos alcançar esta meta.

Nessa trajetória, conduzimos um longo processo de 
negociação, iniciado em maio de 2014, que acabou 
por nos levar à Operação Padrão. Foram 8 (oito) 
meses de intensa negociação, lutando por nossos 
direitos e por melhores condições de trabalho. Ape-
sar do período difícil, com várias restrições legais 
devido ao período eleitoral e o caos financeiro do 
Estado, obtivemos uma grande vitória com o re-
conhecimento da ilegalidade do fator redutor 
e a retirada, em 2015, de 50% - gerando um 
aumento significativo para todos os servidores.

Prezados servidores do SISEMA filiados ao SINDSEMA,



Certamente o mérito de nossas conquistas cabe aos servidores do SISEMA, que sempre souberam 
responder ao chamado e se mobilizaram em defesa de nossos direitos. Mas também sabemos que 
nenhuma orquestra funciona sem um maestro. E, sem falsos autoelegios ou exacerbação de seu 
papel, temos que reconhecer também o mérito de toda a atual Direção da ASSEMA e do SINDSEMA 
que sempre, e de forma voluntária, se desdobraram para corresponder aos anseios dos servidores 
em sua representação, em todos os momentos desta luta – seja na elaboração ou na fundamenta-
ção técnica e jurídica de nossas propostas, seja na condução equilibrada e firme de nossas lutas, 
garantindo a sua legitimidade e legalidade. E, cumpre-nos dizer, nunca fomos questionados nestes 
dois pontos.

Assim, ao longo dos últimos três anos agimos com firmeza, mas também com respeito e abertura 
ao diálogo. Enfrentamos cenários e momentos adversos. Mas com fundamentação técnica e jurídi-
ca e a forte mobilização dos servidores, logramos a condução de dois movimentos reivindicatórios 
que podem ser considerados marcos em nossa luta por melhorias salariais e nas condições de 
trabalho, como a questão dos veículo e equipamentos.

Acreditamos que esta atuação equilibrada, conjugando ações de mobilização e luta, organização e 
estruturação de nosso Sindicato, contribuiu para os avanços alcançados nestes três anos: em nú-
meros, a ASSEMA tinha cerca de 200 (duzentos) associados em 2014. Hoje, e após a aprovação da 
fusão da ASSEMA com o SINDSEMA, somos mais de 750 (setecentos e cinquenta) filiados. Ao 
longo destes últimos três anos, realizamos mais de 30 (trinta) Assembleias, debates, eventos, 
e manifestações na luta por nossos direitos específicos, mas também gerais, como nosso engaja-
mento contra as reformas trabalhista e previdenciária. Ajuizamos mais de 7 ações, que es-
tão em curso no poder judiciário. Reforçamos os benefícios prestados aos nossos servidores, com 
ampliação de diversos convênios e parcerias. Melhoramos a prestação de serviços jurídicos, com 
a realização de plantões. Melhoramos nossa comunicação, com a implementação de um sistema 
de comunicação baseado nas redes sociais. Prestamos auxílio, na medida do que foi possível, visto 
que não temos liberação, a todos as demandas de servidores que a nós chegavam por e-mail ou 
contato direto, intermediando-as junto à Seplag ou à Semad. No plano externo, nos filiamos à Cen-
tral Sindical Pública e à Confederação CONACATE, ambas voltadas exclusivamente para a defesa 
dos interesses dos servidores e do serviço público, e que representam carreiras típicas e exclusivas 
de Estado.

Mas, mesmo acreditando que nos empenhamos muito, sabemos que ainda existem muitas questões 
a serem trabalhadas, melhoradas e conquistadas. Por isto acreditamos que é hora de CONSOLIDAR 
E AVANÇAR. Assim, vimos apresentar os principais temas e diretrizes sobre as quais pretendemos 
estabelecer uma agenda de trabalho e de luta. Nossa proposta continua sendo trabalhar de forma 
sólida e embasada, com equilíbrio e empenho, aliando nosso conhecimento com a capacidade de 
articulação, de diálogo e de mobilização.



É importante destacar que mesmo as conquistas JÁ ACORDADAS, como o reconhecimento do novo 
Plano de Carreira e a Retirada total do fator redutor da Gedama, dependem ainda de nossa atenção e 
mobilização, pois o seu trâmite junto a Assembleia é uma fase importantíssima e que exige cautela 
em razão da pressão de outras carreiras.
Além de temas afetos diretamente à remuneração, como o aumento na ajuda de custo, em conjunto 
com nossa proposta de um Programa de Excelência e de Eficiência Fiscal e Ambiental, o PEEFA, exis-
tem outros temas que estão em tramite e em negociação constante pelo sindicato, como a questão do 
valor das diárias; dos atrasados/retroativos; a liberação das GEDAFs bloqueadas e a sua ampliação; a 
resolução da questão do banco de horas; a questão da segurança dos fiscais do Sisema, cada vez mais 
expostos às ameaças no cumprimento do seu dever; e, por fim, a proposta para adoção do sistema de 
Home Office no SISEMA.
O tratamento desses assuntos exige um espaço democrático para uma negociação sadia e propícia 
ao diálogo, o que a atual gestão conseguiu consolidar ao longo dos últimos anos, junto aos diversos 
interlocutores Governamentais e Parlamentares, com a SEMAD, SEPLAG, SEF, SEGOV e ALMG.

A política ambiental deve ser entendida enquanto política de Estado, algo perene, que perpassa dife-
rentes gestões. Nesse sentido, a nossa proposta é que a o SINDSEMA e os servidores do SISEMA pas-
sem cada vez mais a ter uma participação efetiva nas discussões referentes às políticas ambientais 
e de recursos hídricos, uma vez que somos responsáveis pela gestão e a execução dessas políticas. E 
este debate deve se dar nas diversas esferas em que se apresenta: Câmara e Senado Federal, Assem-
bleia Legislativa, CONAMA, COPAM, CERH, Comitês e outros espaços deliberativos. É nossa obrigação 
atuar
na discussão das Políticas Ambientais e em todas as questões que remetem à nossa carreira, enquan-
to ATIVIDADE TÍPICA E EXCLUSIVA DE ESTADO.
Embora ainda não tenhamos um servidor/Diretor liberado para se dedicar 100% às atividades sin-
dicais, um dos maiores desafios nesta nova etapa do SINDSEMA certamente será fortalecer a sua 
estrutura enquanto entidade jurídica-política de defesa da nossa Categoria. E isto significa debater 
e defender não apenas interesses corporativos, de interesse dos servidores, mas também debater as 
questões relacionadas às Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos e em 
relação ao desmonte do Serviço Público, ora em curso na esfera federal.
Outras questões que julgamos importantes nesse eixo e que deverão ser trazidas para o debate:

PAUTAS HISTÓRICAS E EM ANDAMENTO

REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA E JURÍDICA
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• Modelos e arranjos institucionais para o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
• Fortalecimento institucional das entidades do SISEMA;
• Atuação junto às instâncias políticas (Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Comitê de Negocia-

ção Sindical – CONES, Intersindical);
• Governança do SISEMA sobre os recursos financeiros arrecadados e verbas vinculadas aos órgãos 

ambientais.



É preciso melhorar nossa estrutura organizacional, para potencializarmos nossa capacidade de in-
teração e de resposta. Tal como está desenhada, hoje, as Diretorias existentes não atendem à neces-
sidade real do nosso Sindicato e a de nossos servidores e filiados.
Dentre outras, propomos a criação de Diretorias exclusivas para tratar de BENEFÍCIOS, CONVÊNIOS, 
PREVIDENCIA (aposentados), ARTICULAÇÃO SINDICAL, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL – 
estas duas últimas visando a articulação com outras carreiras e sindicatos, centrais e confederações, 
bem como outras instituições como o Ministério Público, Assembleia Legislativa, etc.
Também propomos a criação de um CONSELHO CONSULTIVO DA DIREÇÃO, que irá desempenhar um 
importante papel na avaliação de aspectos conjunturais e políticos, apontando caminhos e orien-
tando a Direção do Sindicato no processo de tomada de decisão.
Nossa proposta prevê ainda a REGIONALIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SINDSEMA, 
criando as Diretorias Regionais, que atuarão, em conjunto com a Direção Geral, na sua interlocução 
com a Administração Central e Regional do Sisema, bem como terão a função de representante legal 
do Sindicato para todo e quaisquer encaminhamento de demandas administrativas de interesse dos 
filiados e dos servidores, apoio em processos administrativos etc. Nossa ideia é que as estruturas re-
gionais, abrangendo as Supram’s e os núcleos do IEF, nos ajudem no processo de tomada de decisão 
e de mediação junto às estruturas administrativas do Sisema.
Embora saibamos que nossa arrecadação é pequena – apenas 0,5%, enquanto as demais categorias 
recolhem 1%, fato este que nos impõe um desafio para estendermos nosso apoio jurídico e admi-
nistrativo a todas as regiões – outro aspecto importante que propomos é a divisão de recursos com 
as regionais, em percentual de acordo com a representatividade de servidores de cada regional a 
ser criada. Este recurso será importante para permitir uma melhor organização interna do Sindicato 
nas regiões.
Neste momento de decisão e eleição, gostaríamos de contar novamente com o apoio e a confiança 
dos nossos filiados. Nosso compromisso, dedicação e disponibilidade para atuar voluntariamente 
em prol dos servidores e dos filiados, fortalecendo nosso Sindicato e alcançando novas conquistas, 
será renovado e fortalecido com os novos servidores que se juntaram à atual gestão na formação da 
Chapa CONSOLIDAR E AVANÇAR.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SINDSEMA
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UMA GESTÃO CADA VEZ MAIS AMPLA, ASSERTIVA, 
COMPARTILHADA, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE.

CONTAMOS COM O SEU APOIO E VOTO. OBRIGADO!



Presidente Vice-Presidente

Subsecretariado 
Geral

Relações 
Sindicais

Assuntos do 
interior

Assuntos 
Previdenciário 
e de Governos

Assunstos 
Jurídicos Financeiro

ADRIANO TOSTES DE MACEDO

Sociólogo. PhD em Sociologia Ambien-
tal (Montréal/CA). Mestre em Sociolo-
gia. Analista Ambiental. Concursado da 
FEAM, entrada 1993. Atualmente na 
Superintendência de Projetos Prioritá-
rios.

JOSÉ ALVES PIRES

Engenheiro Metalurgista (UFMG) Pós-graduado 
em Engenharia de Segurança do Trabalho (Pitágo-
ras). Gestor ambiental, SEMAD, desde 2014. Atu-
almente lotado na SUPPRAM – CM SUPERINTEN-
DENCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE CENTRAL 
METROPOLITANA, já trabalhou na SUPRAM NM no 
período de 2014 e 2015.

REGINA PIMENTA ASSUNÇÃO

Bióloga. Especialização em Saneamen-
to Básico aplicado e Meio Ambiente 
pela FUMEC (2005). Analista Ambiental 
do IGAM desde 2006. Membro da CT 
SHQA do CIF para a revitalização do 
Rio Doce.

EDER LOCKMANN

Graduação em Administração. 
Analista Ambiental do IEF desde 
de 2014. Atualmente trabalha na 
Unidade Integrada de Controle 
Interno do Sisema, Núcleo de 
Correição Administrativa.

RENATA FABIANE ALVES DUTRA

Engenheira ambiental e de Segurança 
do Trabalho. Gestora ambiental, Semad, 
desde 2014. Lotada na Diretoria Regio-
nal de Regularização Ambiental do Sul 
de Minas/Varginha.

FABIO DE ALCANTARA FONSECA

Formado em Engenharia Florestal, Mestrado em 
Ciências Ambientais e Florestais, Doutorando 
em Ecologia. Servidor IEF desde 2006, lotado na 
Gerencia dos biomas cerrado, caatinga e campo 
rupestre (GBCCCR) da diretoria de conservação e 
recuperação de ecossistemas (DCRE).

RAFAEL CORDEIRO DE L MORI

Bacharel em Direito. Especialização 
em Direito Ambiental. Foi Diretor de 
Controle Processual da Supram Central. 
Lotado no Gabinete da Presidência da 
Feam.

JULIANA COSTA CHAVES

Graduada em Serviço Social. Especializa-
ção em Educação Ambiental pela UEMG. 
Servidora do IEF desde 2006. Gerencia 
ações voltadas para gestão de território 
e restauração ecológica no Bioma Mata 
Atlântica.



Comunicação Previdência 
e aopia aos 

aposentados

Conselheiro Conselheiro

Conselheiro Conselheiro

Conselheiro Conselheiro

JANAINA A. MARTINS DE QUEIROZ

Administradora. Especialização em 
Sustentabilidade e Biodiversidade pela 
Estácio de Sá. Gestora ambiental SE-
MAD desde 2015. Atualmente lotada na 
Unidade Integrada de Controle Interno.

SONIA DE SOUZA LIMA

Formada em Ciências Contábeis. 
Pós-graduação em Gestão de 
Recursos Hídricos. Foi chefe de 
Divisão de Planejamento, Or-
çamento e Finanças do IGAM. 
Servidora do IGAM.

ATHOS RODRIGO LINO DE SOUZA

Graduação em Administração de em-
presas e Ciências Contábeis (UFMG). 
Pós-graduação em Direitos e Princípios 
Constitucionais. MBA em Auditoria e 
Perícia Contábil. Analista ambiental do 
IGAM.

ARTHUR SÉRGIO MOUÇO VALENTE

Biólogo. Doutor em Engenharia Florestal (UFLA). 
Mestre em Ecologia Aplicada ao Manejo e Con-
servação de Recursos Naturais (UFJF). Analista 
Ambiental do IEF desde 2013. Foi coordenador 
Regional ZMata - Diretoria de Desenvolvimento e 
Conservação Florestal. É Coordenador da APA Mata 
do Krambeck.

ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA

Bióloga (ICB/UFMG). Especialização em 
Estudos de Impacto Ambiental (PUC). 
E em Tecnologia Ambiental (DESA/
UFMG). Analista Ambiental, FEAM, des-
de 2009. Gerente de Monitoramento de 
Efluentes / FEAM.

FELIPE MARCONDES

Bacharel em Estatística pela UFMG e Especiali-
zação em Gestão Estratégica de Negócios pela 
Uni-BH. Analista ambiental do IGAM desde 2014. 
Lotado na gerência de monitoramento de qualida-
de da água. Fará parte da Gerência de Instrumen-
tos Econômicos de Gestão.

JOSELAINE RIBEIRO

Bacharel e Licenciada em Geografia (UFMG). 
Especialista em Engenharia de Software e 
Governança de TI (Fumec) e em Geoprocessa-
mento (UFMG), Mestre em Análise Ambiental 
(UFMG). Analista ambiental, IGAM, desde 2006. 
Lotada na Secretaria Executiva do Fhidro.

MARICENE PAIXÃO

Graduada em Geologia. Especialista em 
Geotecnia pela UNB e Geotecnia Am-
biental e Gerenciamento de Municipal de 
Recursos Hídricos pela UFMG. Trabalha 
com hidrogeologia no IGAM desde 2002 e 
é servidora efetiva desde 2006.


