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RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES (CDE) DA 

CONDSEF/FENADSEF 

 

Data: 22/11/2019. 

Local: Auditório do Sindsep/DF. 

Estados Presentes: AP, BA, CE, DF, MA, MG, MS, MT, PA, PB (Sindecon e Sintserf), PE, PI, PR, RJ (Sinfa), RO, 

RS (Sindfaz e Sindiserf), SC e SE (Sindsmisfu e Sintsep). 

Coordenação: Sérgio Ronaldo, Pedro Armengol e Jussara Griffo. 

Pauta: Examinar em assembleia geral especificamente convocada para esta data, os relatórios financeiros e 

prestações de contas apresentados pela Executiva da Diretoria Nacional, com parecer do Conselho 

Fiscal; Informes; Congresso da Condsef/Fenadsef e Encaminhamentos. 

 

RESOLUÇÕES 
 

 Prestação de Contas - após um consistente debate, as contas da gestão da Condsef, período de janeiro a 

outubro de 2019, foram aprovadas pela maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo de 

Entidades - CDE, sem nenhum voto contra, com apenas uma abstenção da diretora Neide Solimões, que 

apresentou declaração de voto que relatamos a seguir: 

"Independente de nossos balancetes serem ou não publicados em nossos sites, o governo atacará nossas 

finanças. O Sindsep-PA publica mensalmente o balancete em seu site. O CDE é formado pelas entidades 

filiadas e pela DN da Condsef. Nada mais justo que as entidades e a DN receba a prestação de contas e o 

relatório do Conselho Fiscal, de uma semana a dez dias antes do CDE, para que o voto das entidades e da 

DN seja proferido com justeza e conhecimento de causa." 

 Que a próxima gestão da Condsef organize o Encontro Jurídico da Confederação para o mês de 

março/2020. 

 Que a Condsef/Fenadsef oriente as entidades filiadas a organizarem nos estados os fóruns dos servidores 

públicos federais, estaduais e municipais, juntamente com as empresas públicas e estatais, para 

organizarem as lutas e enfrentamentos as tentativas de desmontes dos direitos e do estado. 

 Que a Condsef/Fenadsef melhore a forma de organização dos empregados da EBSERH, principalmente na 

questão das comissões de negociações da pauta de reivindicações (ACTs) e na Mesa Nacional de 

Negociação da EBSERH. 

 Na próxima semana, informaremos para as nossas filiadas todos os detalhes do congresso, como: 

quantidade de delegados (as), teses, programação, etc. 

 Seguem em anexo, informativos do nosso jurídico e sobre a reunião com o Serpro. 
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INFORMES 
 

SINTSEF-BA 

Estamos, desde o dia 10 de outubro, realizando assembleias nos nossos 5 núcleos para eleição das 
coordenações dos núcleos. 
Estamos também levando nosso advogado para apresentar novas ações judiciais para os filiados. 
Realizamos assembleia com os servidores da Fundacentro com a pauta extinção do órgão dos servidores do 
MTE-SRT. Também estão mobilizados já que também estão com problemas de mudanças de local de trabalho. 
Realizamos assembleias para tirar delegados para o Congresso da Condsef/Fenadsef. 
Estamos atentos as armadilhas desse governo golpista. 
Estivemos presente no seminário sobre o Desmonte do Serviço Público realizado pela Assincra-Bahia, dia 21 de 
novembro. Com boa participação dos servidores do órgão. 
Continuaremos na luta firme e forte! 

 

SINTSEF-CE 

1. O Sintsef/CE participará do congresso da CUT Estadual com 13 participantes, sendo 11 delegados e dois 
companheiros, Roberto Luque e Carlos Eugenio, que fazem parte da direção da CUT-CE. 

2. O Sintsef/CE realizou assembleias com sua base em todo estado, discutindo a atual conjuntura, os 
ataques impostos pelo atual desgoverno a classe trabalhadora aos órgãos públicos e em especial aos 
servidores públicos federais. 

3. Nos dias 19/10 e 11/11/2019, foram realizadas assembleias em Fortaleza e região metropolitana. No dia 
19/10, o diretor da Condsef, Marizar, se fez presente. E no dia 11/11, o Secretário-Geral da Condsef, 
Sérgio Ronaldo, se fez presente na região do Cariri. 

4. Todas essas assembleias realizadas culminarão com uma assembleia geral que ocorrerá em Fortaleza, dia 
10 de janeiro de 2020. 

5. No dia 07/12/2019, o Sintsef realizará um seminário do Coletivo de Mulheres do Sintsef/CE para discutir a 
atual conjuntura no país e no mundo e traçar diretrizes para o enfrentamento no próximo período. 

6. O Sintsef/CE participará do seminário das Três Esferas que acontecerá na próxima terça-feira, em Brasília, 
para discutir e planejar o enfrentamento dos ataques a classe trabalhadora para o próximo período. 

7. O Sintsef/CE participará amanhã, dia 23/11/2019, do Encontro dos Servidores do Ministério da Economia 
representado pelos filiados Gilmar Rodrigues de Lima e Rufino Antonio Linhares. 

8. O Sintsef/CE está ajuizando ações do PASEP dos seus filiados na Justiça Comum em Brasília, representado 
pela sua assessoria jurídica. Nossa assessoria já tem uma demanda com aproximadamente 2000 
processos a serem ajuizados. 

 

SINDSEP-PE 

Relatório de atividades do Sindsep-PE: 
 20 de setembro - Sindicato participa do Dia Nacional de Paralisações em defesa do Meio Ambiente, 

Direitos, Educação, Empregos e Contra a Reforma da Previdência. 
 23 de setembro - O Sindsep-PE realiza uma série de assembleias nos órgãos da base, da capital ao interior, 

para falar sobre a conjuntura atual. 
 26 e 27 de setembro - Sindicato participa do Seminário de Comunicação Sindical, promovido pela CUT-PE. 
 7 a 10 de outubro - Sindicato participa de XII Congresso Nacional da CUT, em Praia Grande, São Paulo. 
 14 de outubro a 12 de novembro - O Sindsep-PE realiza assembleias nos órgãos da base para eleger 

delegados ao XIII Congresso da Condsef e IV Congresso da Fenadsef. 
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 17 a 20 de outubro - Sindicato participa do encontro nacional pela Democratização da Comunicação, em 
São Luiz, Maranhão. 

 17 de outubro - Em parceria com outros sindicatos e associações de Palmares (Zona da Mata) e região, a 
Diretoria territorial de base do sindicato realizou evento pela passagem do Outubro Rosa, com palestra, 
debate e sorteio de brindes. 

 28 de outubro - Sindicato presente no Seminário O desmonte do Estado Social Brasileiro: causas, 
consequências e contradições. 

 30 de outubro - Sindsep-PE participa de ato de rua contra desmonte do Brasil. 
 30 de outubro - Diretoria territorial de base do sindicato participa de passeata nas ruas do centro de 

Palmares (Zona da Mata) pela passagem do Outubro Rosa. 
 5 a 6 de novembro - Representes da direção e Núcleo dos Aposentados e Pensionistas do Sindsep-PE 

participaram da V Conferência Estadual da Pessoa Idosa. 
 6 a 8 de novembro - Direção do sindicato participa da Conferência Brasileira de Mudança de Clima, 

realizada em Recife. 
 12 de novembro - Sindicato sedia o lançamento da campanha Vozes Silenciadas: reforma da previdência e 

mídia. 
 20 de novembro - Assembleia geral extraordinária para decidir sobre acordo com o governo para ação dos 

anuênios. 
 

SINDSEP-PR 

 Realizamos reunião da Executiva do Sindsep-PR para decidir em relação aos critérios para eleição dos 3 

delegados que teremos direito de eleger em assembleia, para participar do XIII CONCONDSEF e do IV 

CONFENADSEF nos dias 14 e 15/12. E deliberar pelo delegado que a Executiva escolherá e homologará em 

assembleia, que assim definiu o seguinte calendário: 

 Dia 30/10 - realizamos assembleia no Incra em Curitiba, que elegeu o diretor do Sindsep, João Sobieranski, 

para delegado ao Congresso. 

 Dia 06/11 - realizamos assembleia no município de Paranaguá, na 1ª Regional de Saúde, onde foi eleito o 

diretor do Sindsep, João Manoel Miranda (MS), para delegado ao Congresso. Houve homologação do 

diretor que a Executiva decidiu como delegado ao Congresso, Athanagildo Volaco, aposentado da Funasa. 

 No período de 10 a 14/11, houve um calendário de assembleias nos municípios de Ponta Grossa, 

Guarapuava, Cascável, Toledo, Umuarama, Londrina, Jacarezinho, sendo que na assembleia em Toledo foi 

eleito o diretor do Sindsep, Sidnei Rodrigues Chaves, para delegado ao Congresso em Brasília, nos dias 14 e 

15/12. 

 Dia 21/11 - houve reunião da Executiva da Condsef. 

 Dia 22/11 - reunião do CDE. 

 Dia 23/11 - Plenária dos Setores (MTE, M. Fazenda, Previdência, Planejamento, Indústria e Comércio 

Exterior), sendo que para essas reuniões o Secretário-Geral, José Alves, participará de todas; o Secretário 

de Finanças, Enéas Ghelfi, participará da reunião do CDE e da Plenária dos Setores que estão, hoje, ligados 

ao M. Economia. E o diretor Mauro Nicolossi participará da Plenária dos Setores no dia 23/11. 

 Dia 26/11 - haverá uma Plenária das 3 Esferas (Municipal, Estadual e Federal) que participará o Secretário-

Geral e diretor da Condsef, José Alves. 
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SINDISERF-RS 

 7 a 10 de outubro 2019 - Participação no 13º CONCUT, Praia Grande - São Paulo. 
 21 de outubro 2019 - Audiência Publica para debater o PL 431/2019, que altera o código do Meio 

Ambiente. 
 25 de outubro 2019 - Reunião da Frente dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. 
 31 outubro 2019 - Ato em defesa da Constituição de 1988 e da Democracia pela Frente Ampla Brasil, na 

Assembleia Legislativa do Estado do RS. 
 04 de novembro 2019 - Assembleia Geral Extraordinária para escolha de delegados para o Congresso da 

Condsef/Fenadsef, na Região Sul - Pelotas - RS. 
 04 de novembro 2019 - Reunião da Frente dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do RS - 

Federais, Estaduais e Municipais. - no CPERS, para organizar a mobilização para o Ato do dia 14/11/2019. 
 05 de novembro 2019 - Ato Manifestação ''Basta Bolsonaro'', na Esquina Democrática - Porto Alegre - RS. 
 07 de novembro 2019 - Assembleia Geral Extraordinária para escolha de delegados para o Congresso da 

Condsef/Fenadsef, na Região Centro - Santa Maria RS. 
 11 de novembro 2019 - Reunião da Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - Federais, 

Estaduais e Municipais. 
 11 de novembro 2019 - Reunião com trabalhadores da EBSERH do HEUFPEL e da Superintendente do 

HEUFPel, para tratar da ocupação do cargo de Chefia da Divisão de Enfermagem. 
 13 de novembro 2019 - Reunião com os trabalhadores da EBSERH do HEUFPel e com o Reitor da UFPEL, 

para tratar do cargo de Chefia da Divisão de Enfermagem ocupado por nomeação e não por eleição. 
 14 de novembro 2019 - Assembleia Geral Extraordinária para escolha de Delegados para o Congresso da 

Condsef/Fenadsef, no Sindiserf RS - Porto Alegre RS. 
 14 de novembro 2019 - Ato Unificado dos servidores públicos do Rio Grande do Sul - Federais, Estaduais e 

Municipais, na Praça da Matriz em frente ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa do estado, contra o 
pacote do governo do estado e prefeito do município e a reforma administrativa do Bolsonaro, com mais 
de 20 mil manifestantes. 

 20 de novembro 2019 - Participação na Marcha Independente Zumbi Dandara no dia da Consciência Negra, 
no Largo Glênio Peres, e caminhada até o Largo Zumbi dos Palmares. 

 21 de novembro 2019 - Reunião da Frente dos Servidores Públicos do estado do Rio Grande do Sul - 
federais, estaduais e municipais, para avaliação do Ato do dia 14 de novembro.  

 22 e 23 de novembro 2019 - Participação no 15º CECUT em Porto Alegre - RS. 
 

SINDSMISFU-SE 

Nos últimos meses o Sindicato dos Servidores do Ministério da Saúde e Funasa em Sergipe - SINDSMISFU, 

representado pelo seu presidente, José Ricardo Cardoso Nunes, vem atuando nos municípios do interior do 

estados das mais diversas maneiras, 

Os servidores estão sendo informados, através de reuniões feitas, tanto na capital, como no interior, de 

assuntos relativos a reforma da previdência, reforma administrativa e tendo toda a assistência quanto a 

solicitações de aposentadoria. 

A Assessoria Jurídica também vem prestando atendimento nas mais diversas áreas, garantindo, por exemplo, a 

manutenção da insalubridade que havia sido suspensa após erro do Governo Federal. Além disso, graças a 

ações judiciais, vários servidores tiveram a GACEN implantada, e outros com seus valores ajustados, sendo 

feita a correção necessária mediante a omissão que se apresentava pelo poder público. 

Outros servidores ainda tiveram concedido, também graças a ações judiciais, o Abono Permanência dos 

últimos cinco anos, bem como o benefício assegurado em seus contracheques. A assessoria jurídica também 
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percorreu o interior do estado para poder assegurar que todos os servidores tivessem seus direitos 

respeitados e adquiridos. 

No último dia 14 de outubro, foi realizada uma Assembleia na sede da FUNASA para dar conhecimento aos 

sindicalizados e aos servidores de forma mais ampla sobre as ações tomadas e as reformas que estão sendo 

adotadas pelo governo. 

No dia 15 de novembro, a Assembleia foi realizada na sede do SINDSMISFU, dessa vez com o intuito de 

informar e eleger os delegados para representar o sindicato no Congresso da CONDSEF. 

 

 

Brasília-DF, 22 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


