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RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES (CDE) DA 

CONDSEF/FENADSEF - CDE 
 

Data: 12/07/2019. 

Local: Auditório do Sindsep/DF. 

Estados Presentes: AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PE, PI, PR, RR, RS (Sindfaz e Sindiserf) e SC. 

Pauta: Informes; Avaliação da Conjuntura; Análise das Peças Contábeis e Financeiras da 

Condsef/Fenadsef do Período de 2017 a 2018; Reforma da Previdência; Atividade do Fonasefe e 

Encaminhamentos. 

 

RESOLUÇÕES 
 

 A CONDSEF/FENADSEF incorporará o calendário de ações da Central Única dos Trabalhadores - CUT; 

 Organizar, juntamente com as entidades do FONASEFE, uma atividade de massa em Brasília-DF, com 

participação popular e estudantil, com vistas ao enfrentamento da Reforma da Previdência e em 

Defesa da Democracia e Soberania Nacional; 

 Organizar força tarefa no Congresso Nacional com a participação das nossas entidades filiadas, com 

foco nos enfrentamentos da Reforma da Previdência e, também, atuar junto à Comissão Mista do 

Orçamento para 2020; 

 Participar da Marcha das Margaridas; 

 Solicitar que a CUT organize uma segunda greve geral a ser realizada no segundo semestre de 2019; 

 Realizar reunião das forças políticas que compõem a CONDSEF/FENADSEF, para debater o Congresso e 

eleições da CONDSEF/FENADSEF; 

 Enviar a proposta de mídia que foi apresentada no CDE para as nossas entidades filiadas, com prazo de 

retorno até o dia 26/07, com vistas a viabilidade de implementação da mesma; 

 A CONDSEF/FENADSEF orientará as entidades filiadas, por ocasião da realização da Conferência 

Nacional de Saúde, que façamos uma reunião no dia 05/08, em Brasília, com todos os delegados (as) 

da Conferência, no sentido de organizar as nossas intervenções nas demandas dos trabalhadores do 

setor público e da população; 

 A prestação de contas da CONDSEF/FENADSEF, dos exercícios de 2017 e 2018, foram aprovadas por 

unanimidade pelos presentes na reunião do Conselho Deliberativo de Entidades - CDE; 

 Que a CUT abandone a ilusão de que o governo Bolsonaro é fraco e confuso, e que as instituições vão 

conter seus objetivos de destruir a soberania nacional, os direitos e a renda da classe trabalhadora, 

bem como as liberdades democráticas. Que adote como estratégia derrotar e derrubar o governo 

golpista (Bolsonaro - Morão - Guedes - Moro) pela mobilização popular combinada com uma agenda 

do movimento sindical, dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais. Que deixem claro o 

projeto da classe trabalhadora para o país. Do ponto de vista tático é manter uma mobilização 

permanente do povo. Essa tática se concretizará na construção de uma greve geral para o final do ano 
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de 2019, passando por uma paralisação em conjunto com a Marcha das Margaridas, celebrando a 

memória de uma das primeiras sindicalistas mulher em nosso país. 

 Que a CONDSEF/FENADSEF articule uma campanha na base dos SPFs, construindo a participação na 

Marcha das Margaridas, com uma pauta centrada em denúncia e luta pela revogação da EC 95; 

campanha por reajuste salarial via LDO/LOA e/ou revisão geral anual dos salários e subsídios dos SPFs; 

contra a aprovação da Reforma da Previdência no Senado. E com isto acumular forças para uma 

efetiva greve dos SPFs. 

 

INFORMES 
 

SINDSEP-AM 

O Sindsep/AM fez uma ampla campanha de conscientização junto a sua base, contra a reforma da 

Previdência. Fez um trabalho de mobilização (através de boletim, jornal, faixa) chamando para participar da 

greve e das atividades de ruas junto com as centrais sindicais e movimentos sociais, professores e 

estudantes. 

O Sindsep/AM já pagou alguns processos da ação do DDT. 

E continuamos no processo de mobilização, com assembleias setoriais e visita aos municípios para discutir 

o processo de desfiliação que está havendo na nossa base. 
 

SINTSEF-BA 

 Tivemos a posse da nova gestão no dia 19 de junho, e, no mesmo dia, aconteceu o forró junino da 

categoria, tradição de todos os anos. 

 No dia 19, também, foi realizada a primeira reunião de diretoria da nova gestão concentrada de várias 

ações, principalmente contra a reforma da Previdência. 

 Estaremos realizando assembleias em todos os núcleos para eleição dos delegados de base. 

 Estamos junto com a CUT/Bahia participando das atividades contra a reforma da Previdência. 

 Ebserh: Estamos junto com a categoria, lutando para aprovação do ACT, garantindo a participação do 

nosso representante na mesa de negociação - A Luta Continua! 
 

SINTSEF-CE 

1. No dia 30.05.19, o SINTSEF/CE participou das manifestações de rua, em Fortaleza, CONTRA OS CORTES 

DE VERBAS NA EDUCAÇÃO e, a noite participou de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA na Câmara Municipal de 

Baturité, na pessoa do seu Coordenador Geral, Luís Carlos Macêdo, enquanto palestrante, contra A 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA. 

2. Nos dias 06 e 07.06.19, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, a 

Direção Colegiada, o Conselho Fiscal, os Coordenadores Gerais, Administrativos e de Finanças das 

Delegacias Sindicais de Base participaram do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO da Gestão 2019/2023, 

cujo eixo principal de discussão do Planejamento foi o tripé: FORMAÇÃO POLÍTICA, FINANÇAS E 

COMUNICAÇÃO. 

3. No dia 08.06.19, na sede do Sindicato dos Bancários, aconteceu a primeira reunião do Conselho de 

Delegados Sindicais de Base, gestão 2019/2023, com a participação de 250 delegados (as) da capital e 
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interior. No ponto de análise de conjuntura, houve a participação, enquanto debatedor, do Presidente 

da CUT - CE, Will Pereira, e da Professora da UECE, Lêda Vasconcelos. Nós encaminhamentos, por 

unanimidade os presentes aprovaram a participação dos servidores federais na GREVE GERAL do dia 

14 de junho, em defesa da aposentadoria e contra os cortes das verbas na educação, com a seguinte 

palavra de ordem: GREVE GERAL – INTERIOR E CAPITAL... 

4. No dia 10.06.19, às 15h, no CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (CESAU), os Diretores do Sindicato Luís 

Carlos Macêdo, Hélio Alves, José de Assis, Afonso Barbosa, Lucinéa Freitas e a Advogada Joyce Rangel 

participaram da reunião desse Conselho para discutir a conduta antiética da gestora Ana Girão no 

processo de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO dos servidores descentralizados do Ministério da Saúde 

lotados na Primeira Coordenadoria Regional de Saúde (1ª CRES), na qual a mesma avaliou de forma 

negativa 05 (cinco) servidores, se apossando da senha do servidor avaliador. A 8ª CONFERÊNCIA 

ESTADUAL DE SAÚDE que ocorreu nos dias 26 e 27.06.19 aprovou uma MOÇÃO DE REPÚDIO pelo ato 

antiético e prejudicial aos trabalhadores cometido pela gestora Ana Girão. 

5. No dia 14.06.19, o SINTSEF/CE participou da GREVE GERAL contra a REFORMA DA PREVIDÊNCIA e os 

CORTES DE VERBAS NA EDUCAÇÃO, tanto na capital e no interior. Na capital, a concentração das 

manifestações foi pela manhã na Praça da Bandeira, saindo pelas ruas do Centro de Fortaleza 

fechando todo o Comércio. No interior, a participação do SINTSEF/CE ocorreu nos seguintes 

Municípios: Itapipoca, Limoeiro do Norte, Russas, Juazeiro do Norte, Sobral e Crateús.  

6. No dia 17.06.19, às 12h, na Sala C, da Biblioteca de Ciências da Saúde da UFC, aconteceu a Assembleia 

Geral dos Empregados da EBSERH pra deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informes da Campanha 

Salarial; 2. Deliberação sobre deflagração de greve; e 3. Encaminhamentos. A assembleia deliberou e 

aprovou: a) Aguardar a mediação e a proposta do TST que ficou de ser apresentada no dia 19 de junho 

de 2019; b) Suspender a greve de 18 de junho de 2019, mas manter o Estado de Greve; c) Caso o TST 

não apresente nenhuma proposta concreta, após o dia 19 de junho de 2019, decorridas 72 horas da 

referida data, conforme determina a Lei de Greve, a categoria entrará de greve por tempo 

indeterminado no Ceará. 

7. No dia 19.06.19, a Direção do SINTSEF/CE e a Coordenação da Delegacia Sindical do Centro Sul 

participaram de uma Audiência Pública, na Câmara Municipal de Jucás, sobre a Reforma da 

Previdência, cujo palestrante foi o Coordenador Geral, Luís Carlos Macêdo. 

8. No dia 21.06.19, às 12h, na sala C, da Biblioteca de Ciências da Saúde da UFC, o SINTSEF/CE em 

assembleia com os empregados da EBSERH reuniu-se para discutir a proposta divulgada, via You Tube, 

pelo Tribunal Superior do Trabalho, sobre a negociação do ACT 2019/2020. A categoria avaliou que foi 

importante a mediação do TST, pois a proposta melhorou, entretanto, continuam perdendo em 

relação aos ACTs anteriores. 

9. No dia 24.06.19, às 14h, a direção do SINTSEF/CE esteve reunida com o Superintendente do Núcleo do 

Ministério da Saúde, Caio Carneiro, para cobrar daquela Superintendência o atendimento das 

demandas dos servidores, como: pedido de aposentadoria (com mais de seis meses), insalubridade, 

carteira de identificação funcional dos servidores do Distrito Sanitário Indígena (DSEI). O 

Superintendente informou que, os servidores nos quais deram entrada no seu pedido de 

aposentadoria, em novembro e dezembro de 2018, este mês esteja saindo a portaria das suas 
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aposentadorias. Quanto ao pagamento do Adicional de Insalubridade que foi retirado em janeiro deste 

ano, estão forçando todo o esforço para ser pago até dezembro, para não cair em exercício anterior. 

10. Nos dias 25 e 26.06.19, a Direção do SINTSEF/CE esteve no IBAMA e FUNASA, juntamente com a 

promotora da UNIMED, para apresentar o convênio que o sindicato fez com o Plano de Saúde à 

categoria. Nessa semana de 24 a 28.06, também visitou vários órgãos (Ministério da Economia, INCRA, 

EBSERH) e, no dia 01.07.19 esteve no DSEI apresentando o Plano de Saúde aos trabalhadores daquele 

local de trabalho. 

11. Nos dias 26 e 27.06, a Direção Colegiada do SINTSEF/CE e alguns filiados e filiadas, trabalhadores (as) 

do Ministério da Saúde participaram da 8ª Conferência Estadual de Saúde, que aconteceu no Centro 

de Eventos, em Fortaleza, no qual debateu a relação entre democracia e saúde para a consolidação e 

financiamento do SUS. 

12. No dia 28.06.19, pela manhã, na sede do SINTSEF/CE, ocorreu assembleia para elegermos os (as) 

delegados (as) ao 13º CONCUT e ao 14º CECUT, na ocasião foram eleitos 11 delegados ao CECUT e 06 

delegados ao CONCUT. 

13. No dia 04.07.19, a direção do SINTSEF/CE esteve no Hospital de Maracanaú reunindo com os 

trabalhadores daquele local de trabalho, cuja pauta de discussão envolveu os seguintes pontos: 1. 

PIS/PASEP (nova ação jurídica que o sindicato está ajuizando); 2. REFORMA DA PREVIDÊNCIA; 3. 

INSALUBRIDADE; e 4. ABONO DE PERMANÊNCIA, entre outros assuntos.  

14. No dia 05.07.19, às 12h, na sala C, da Biblioteca de Ciências da Saúde da UFC, o SINTSEF/CE em 

assembleia com os empregados da EBSERH reuniu-se para discutir a seguinte pauta: 1. Informes da 

mediação no TST com relação ao ACT 2019/2020; 2. Avaliação das novas cláusulas protocoladas pela 

CONDSEF/FENADSEF na EBSERH; e 3. Encaminhamentos.  

15. No dia 09.07.19, às 09h, na FUNASA – SUEST/CE, a direção do SINTSEF/CE  convidou a Gerente 

Regional da CAPESAÚDE, Kamila Américo para conversar com os servidores daquele local de trabalho 

sobre os reajustes do Plano, porque no mês de junho, a Justiça Estadual derrubou a liminar do 

sindicato que tinha conquistado em 2014, que assegurava o reajuste do plano pelo INPC. Os servidores 

foram surpreendidos com aumentos de mais de 160%, pois acumularam reajustes desde 2014. O 

SINTSEF/CE está recorrendo dessa decisão para o Tribunal de Justiça. 

SINTSEP-GO 

 05/07/2019: A direção do SINTSEP-GO participa de reunião, juntamente com Fórum Goiano, para 
discutir e definir estratégias contra Reforma da Previdência 

 06/07/2019: Diretores participaram, juntamente com Fórum Goiano, do Debate sobre as reformas 
Trabalhistas 

 14/07/2019: Diretores e base do SINTSEP-GO participam, juntamente com Fórum Goiano de 
entidades, de ato Contra Reforma da Previdência 

 De 10 a 12/07/2019: O SINTSEP-GO participa em Brasília de atividade contra reforma da Previdência. 
 

SINDSEP-MA 

 Fizemos o planejamento estratégicos do Sindsep-MA; 

 Fizemos a eleição dos delegados de base, que são os nossos representantes nos respectivo local de 

trabalho; 
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 Fizemos eleição de delegados para o Congresso da CUT; 

 Participamos de todas as atividades convocadas pela CUT e demais centrais sindicais 
 

SINDSEP-MS 

O SINDSEP/MS participou ativamente da construção da Greve Geral de 14/06/2019: 
 Assembleias nos locais de trabalho em Campo Grande e em Dourados (MAPA, INCRA, FUNAI, FUNASA, 

IBAMA, EBSERH) - Jornal do SINDSEP/MS, cartazes, panfletos e campanha de redes sociais mobilizando 
para a Greve Geral. Assembleia geral 28/05/2019, para deliberar a paralisação dos SPFs na Greve 
Geral, participação na Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef; 

 Articulação com outras entidades de representação de SPFs e com movimentos sociais do campo para 
realizar “trancaços” no Incra e no Inss, suspendendo integralmente o expediente por um período; 

 Participação no ato unificado da Greve Geral de 14/06/2019, em Campo Grande e em Dourados; 
 Jornada de informações jurídicas e coleta de documentação dos/as filiados/as para ações judiciais em 

Anastácio, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Jardim, Ladário, Miranda e Três Lagoas; 
 Assembleias nos Hospitais Universitários de Dourados e de Campo Grande, material para redes sociais, 

formação para o delegados/as sindicais de base, matérias no site e no Jornal do SINDSEP/MS e 
participação na Mesa Nacional do ACT 2019/2020, bem como preparação para o movimento paredista 
da categoria. 

 Assembleias nos locais de trabalho e assembleia geral, Jornal do SINDSEP/MS para discutir a campanha 
salarial dos SPFs 2019/2020; 

 O SINDSEP/MS alcançou êxito e obteve liminar favorável ao Sindicato para suspender os efeitos da MP 
873/19, mas o governo alegou não ter sido comunicado em tempo hábil e suspendeu a consignação 
das contribuições sindicais na folha de maio de 2019. Com a reação do Sindicato e sua assessoria 
jurídica o governo voltou a consignar o desconto em folha. O convênio SINDSEP/MS e Serpro vige até 
2021. 

 O SINDSEP/MS renegociou sua dívida junto à CUT e elegeu em assembleia geral delegados para o 13º 
CONCUT ‘LULA LIVRE’ (01) e 11º CECUT/MS (5 delegados/as e recurso para garantir o/a 6º 
delegado/a). 

 

SINDSEP-PR 

 No dia 14 de maio, fizemos uma assembleia para eleger a Comissão Eleitoral para eleição da Diretoria 

e Conselho Fiscal do triênio 2019/2022. 

 No dia 13 de junho, houve a eleição, sendo inscrita chapa única. 

 No dia 29 de junho, houve a posse da nova diretoria que não teve muita mudança na composição, 

somente preenchido os cargos vagos, e eu, José Alves de Souza Filho, permaneci como Coordenador-

Geral. 

 Calendário de Atividades: o Sindsep-Paraná continuará participando das atividades convocadas pela 

Condsef frente a reforma da Previdência, e campanha salarial 2019, para que consigamos fechar 

alguma negociação para 2020. 

 Para as reuniões do CDE e DN (direção nacional), dia 12/07, participará o coordenador-geral do 

Sindsep e diretor da Condsef, José Alves de Souza Filho. 
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SINDISERF-RS 

 27 de maio - Assembleia na Delegacia do Sindiserf-RS, na cidade de Pelotas/RS, para eleição de 
Delegado - Palestra com Dr. João Lucas sobre a Reforma da Previdência. 

 28 de maio - Assembleia na HuFURG na cidade de Rio Grande/RS, para eleição de Representante 
Sindical - Palestra com Dr. João Lucas sobre a Reforma da Previdência. 

 29 de maio - Audiência Civil Pública, 9ª Vara da Justiça Federal, Réu, DNPM, Agência Nacional de 
Mineração, por melhores condições de trabalho e ambiente aos servidores da ANM, Porto Alegre/RS. 

 03 de junho - Assembleia com trabalhadores da EBSERH/HUFurg do Rio Grande/RS, sobre ACT 
2019/2020. 

 03 de junho - Assembleia com trabalhadores da EBSERH/HEUFPel de Pelotas/RS, sobre ACT 
2019/2020. 

 10 de Junho - Reunião com médicos da EBSERH/HUFURG. 
 13 de junho - Assembleia com trabalhadores da EBSERH/HUFURG do Rio Grande/RS, tratar sobre 

propostas do ACT 2019/2020. 
 13 de junho - Assembleia com trabalhadores da EBSERH/HUFSM de Santa Maria/RS, tratar sobre 

propostas do ACT 2019/2020. 
 14 de junho - Manifestação Greve Geral contra a Reforma da Previdência. Ato de bloqueio nas 

garagens de transportes coletivo desde as primeiras horas da madrugada. 
 17 de junho - Assembleia dos trabalhadores da Ebserh/HUFSM de Santa Maria/RS, sobre ACT 

2019/2020. 
 17 de junho - Assembleia dos trabalhadores da Ebserh/HEUFPel de Pelotas/RS, sobre ACT 2019/2020. 
 24 de junho - Assembleia dos trabalhadores da Ebserh/HUFURG do Rio Grande/RS, sobre ACT 

2019/2020. 
 24 de junho - Assembleia dos trabalhadores da Ebserh/HEUFPel de Pelotas/RS, sobre ACT 2019/2020. 
 25 de junho - Assembleia dos trabalhadores da Ebserh/HUFSM de Santa Maria/RS, sobre ACT 

2019/2020. 
 08 de julho - Panfletagem na Esquina Democrática - Porto Alegre, contra a Reforma da Previdência e 

assinatura do abaixo-assinado. 
 08 de julho - Assembleia dos trabalhadores da EBSERH/HUFURG do Rio Grande/RS, para tratarem da 

contraproposta do ACT 2019/2020. 
 08 de julho - Assembleia dos trabalhadores da EBSERH/HUFSM do Rio Grande/RS, para tratarem da 

contraproposta do ACT 2019/2020. 
 10 de julho - Vigília Unificada das Centrais, Entidades Sindicais e Movimentos Sociais em frente a sede 

do INSS, Porto Alegre/RS, contra a Reforma da Previdência. 
 12 de julho - Caminhada da FACED até a sede do INSS, Porto Alegre/RS, contra a Reforma da 

Previdência. 
 

SINTRAFESC-SC 

ATIVIDADES SINTRAFESC PERÍODO ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO/2019 

1) A realização de 4 [quatro] seminários estaduais em defesa da Previdência Pública: 

 Seminário em São José: 09/04/19 

 Seminário no centro de Florianópolis: 16/04/19 

 Seminário em Lages: 23/04/19 

 Seminário de Joaçaba: 23/05/19 

2) Atividade de 1º de maio na comunidade de periferia de Florianópolis, em conjunto com as centrais 

sindicais, mobilizando contra a Reforma da Previdência. 
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3) Produção de uma peça teatral com o tema em defesa da Previdência Pública e 4 apresentações nas 

ruas e assembleias de sindicatos. 

4) Contribuição na produção de webserie em defesa da Previdência Pública, promovida pelo Sindicato 

dos Bancários (https://www.youtube.com/watch?v=ODl9gKx1ubM) 

5) Contribuição na Greve da educação com a produção de esquete teatral: 15/05 

6) Rodadas de debates nos órgãos da base do Sintrafesc para a construção da Greve Geral:  

 Dia 22/05 – quarta às 10h: SPU  

 Dia 22/05 – quarta às 14h: MTE  

 Dia 23/05 – quinta às 10h: PRF/DNPM/DNIT  

 Dia 27/05 – segunda às 10h: INCRA  

 Dia 28/05 – terça às 15h: Coletivo de Aposentados 

 Dia 30/05 – quinta às 10h: CULTURA  

 Dia 10/06 – segunda às 10h: AGU  

 Dia 11/06 – terça às 15h: IBAMA 

7) Dia 14/06 - Greve Geral contra a Reforma da Previdência: tenda no espaço de concentração 

8) Contribuição Dia nacional de luta em defesa da educação com a apresentação de esquete teatral: 

30/05 

9) Mobilização na base do Ebserh para rodadas de negociações referente ao acordo coletivo 

10) Atividades nas delegacias regionais do Oeste (Chapecó) e Planalto Serrano (Lages) 

11) Eleição de dirigentes sindicais de base e regional: Ebserh e Planalto Serrano. 

 

Brasília-DF, 12 de julho de 2019. 

 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 

https://www.youtube.com/watch?v=ODl9gKx1ubM

