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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS E PLENÁRIA NACIONAL
ACT CONAB – 2020/2021
A Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - Fenadsef, CNPJ
22.110.805/0001-20, representada neste ato por seu Secretário-Geral, Sérgio Ronaldo da Silva,
nos termos do art. 2º, incisos X e XII do Estatuto Social da Fenadsef, CONVOCA todas as entidades
filiadas à Fenadsef a realizarem assembleias para deliberarem sobre as NEGOCIAÇÕES
COLETIVAS E PLENÁRIA NACIONAL ACT CONAB – 2020/2021. Em decorrência da Pandemia da
COVID-19, existe a possibilidade jurídica da realização das assembleias virtuais por meios
eletrônicos, conforme previsto na Lei 14.010/2020, de 10.06.20. Nesse sentido, a FENADSEF
orienta os sindicatos que para as negociações desse ACT CONAB – 2020/2021, podem ser
realizadas as assembleias no modo virtual por meio de videoconferência ou presencialmente,
desde que respeitadas todas as medidas sanitárias de enfrentamento ao Coronavírus
determinadas por cada Estado. Os pontos de pauta a serem tratados nas respectivas assembleias
são: 1) Construção e aprovação da Pauta de Reivindicações para ser apresentada à CONAB para o
Acordo Coletivo de Trabalho/ACT 2020/2021; 2)Eleição de representantes dos empregados da
CONAB para participarem da Plenária Nacional da FENADSEF, conforme dispõe o art. 16, incisos
III, IV e alínea "c", do Estatuto da Fenadsef, que terá como objetivo eleger e nomear a Comissão
Nacional de Negociação da Fenadsef para discutir Acordo Coletivo de Trabalho/ACT –
2020/2021 e 3) Discussão de demais assuntos relacionados às negociações com a CONAB. A
Fenadsef CONVOCA também todos os representantes dos empregados da CONAB, eleitos nas
assembleias estaduais para participarem da Plenária Nacional em modo virtual, cuja data e
horário serão informados posteriormente.

Brasília-DF, 16 de julho de 2019.

Secretário-Geral da Fenadsef
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