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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES  DA 

CONDSEF/FENADSEF 

(Videoconferência) 
 

 

Data: 01/09/2020. 
 

Participantes: AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PB (Sindecon), PE, PR, RN, RO, RR, RS (Sindfaz e 

Sindiserf) e SC. 
 

Pauta: Informes, Conjuntura, Calendário de Atividades e Encaminhamentos. 
 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 
 A Condsef/Fenadsef recomenda que nossas entidades filiadas se incorporem na luta pela aprovação da 

PEC - 101/2020, que trata da questão dos servidores (as) intoxicados da Ex-SUCAM, bem como 

massificar a coleta da petição pública até o dia 20/09; 

 Dieese disponibilizar para as filiadas a apresentação sobre o teletrabalho/home office; 

 Que a Condsef/Fenadsef elabore uma campanha de defesa dos serviços públicos para dialogar e 

comprometer as candidaturas a vereadores e prefeitos nas eleições municipais deste ano; 

 Lutar pela revogação da EC - 95/16, Defesa do SUS, Concursos públicos, Educação pública e Reforma 

tributária progressiva; 

 Jurídico e imprensa da Condsef/Fenadsef fazerem uma nota explicativa para as nossas entidades 

sindicais desmistificando as mentiras divulgadas sobre ações judiciais que estão propagando na base; 

 Organizar um modelo de cartilha explicativa sobre todas as sistemáticas do teletrabalho; 

 Divulgar manifesto em apoio à greve dos Correios; 

 Aprovar na plenária da Condsef/Fenadsef o dia 28/10/2020, como um Dia Nacional de Luta com atos 

e protestos; 

 Continuar orientando as nossas filiadas a recorrer na justiça sobre a orientação do Serpro de autorizar 

os servidores (as) a fazer as desconsignações via sistema. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

 Dia 02/09 - 9 horas: Reunião da CUT Nacional para debater estratégias de enfrentamento às políticas 

de desmonte dos serviços públicos; 

 Dia 03/09 - 18 horas: Lançamento do ciclo de debates sobre a jornada de defesa dos serviços públicos; 
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 Dia 04/09: Reunião CNDH - Condsef/Fenadsef fazer apresentação sobre a Reforma Administrativa 

(Ismael, Sérgio e Jussara); 

 Dias 01 a 15/09 - Organizar as plenárias estaduais para deliberações sobre o Dia Nacional de Luta 

(30/09); 

 Dia 05/09 - 9 horas: Plenária Nacional da base da Condsef/Fenadsef; 

 Dia 30/09 - Dia Nacional de Luta e mobilizações contra as retiradas de direitos e a Reforma 

Administrativa. 

 

CALENDÁRIO DOS ENCONTROS SETORIAS DA BASE DA CONDSEF/FENADSEF 

 
 Dia 12/09: DESC – Saúde; 

 Dia 19/09: DOMC - Civis dos Órgãos Militares; 

 Dia 26/09: DESAP - Segurança e Advocacia Pública; 

 Dia 03/10: C & T - Ciência e Tecnologia 

 
MOÇÃO DE REPÚDIO 

 
A Direção Nacional da CONDSEF em conjunto com o Conselho Deliberativo de Entidades (CDE), em reunião 

virtual no dia 01 de setembro de 2020, das 9h às 12h30, repudia a política de privatizações do desgoverno 

genocida Bolsonaro e de seu Ministro da Economia, Paulo Guedes, com apoio político dos Presidentes da 

Câmara Federal e do Senado, Rodrigo Maia e David Alcolumbre, respectivamente, nos quais estão a serviço 

do mercado e do interesse do capital internacional. Exigimos a revogação imediata das privatizações já 

realizadas e, pela defesa das nossas estatais (Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios 

dentre outras) patrimônio do povo brasileiro... 

FORA BOLSONARO, MOURÃO E GUEDES! 

EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DAS NOSSAS ESTATAIS! 

CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA! 

NENHUM DIREITO A MENOS! 

 

INFORMES ESTADOS 

 

SINTSEF-BA 

1. Informes da Condsef/Fenadsef, realização de CDE dia 1 de setembro, dia 05/09, teremos a plenária da 

Condsef/Fenadsef. Dia 30 de agosto, aniversário da Condsef, live encontro setoriais calendário de 

atividades; 

2. Aniversário do Sintsef, no dia 28 de agosto, debate sobre trabalho remoto e a reforma administrativa, 

exposição de fotos com lutas históricas do Sintsef; 
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3. Participação no 6º encontro de mulheres Cutista, data 8 e 9 de setembro. Inscrições abertas; 

4. Realização de assembleia na Ceplac, com eleição de delegados para o encontro Nacional do DARA, em 

29 de agosto, via vídeo; 

5. Fazer um Oficio circular alertando a necessidade de garantir os protocolos de segurança que zelem 

pela saúde do trabalhador, no mínimo com: EPI (com reposição frequente), higienização periódica do 

ambiente e equipamentos de trabalho, distanciamentos, testagem periódica, para os servidores em 

trabalho presencial; 

6. Verificar com o advogado Luiz Augusto, a lista de servidores da Ceplac anistiado que estão no processo 

de anuênio, a lista está faltando muitos servidores, bem como outros processos encaminhados por 

esse escritório; 

7. O Sintsef realizará assembleias para participar de todos os encontros da Condsef/Fenadsef; 

8. Com relação à abertura do sindicato em Salvador, núcleos e delegacias fica adiado por mais 15 

(quinze) dias, face o alto número de contaminados por Covid 19, preservando inclusive o nosso 

público principal que são os aposentados. Uma reunião deverá ser feita com o núcleo administrativo e 

Coordenação Geral, conjuntamente com os núcleos e delegacias, para adotar medidas de segurança 

visando à retomada do atendimento presencial; 

9. O núcleo Sul, ficou de elaborar um relatório, registrando a situação dos servidores da Ceplac 

atualizadas para tomada das providências cabíveis; 

10. Solicitamos a participação de todos os Coordenadores de núcleos e delegacias, no sentido de 

participarem das reuniões de direção que tem sido semanalmente; 

11. A comissão da calculadora do Sintsef se reunirá em data a ser definida (pela própria comissão), com 

vista à ampliação da pesquisa em cidades que tem núcleos do Sintsef; 

12. Garantir a participação de diretores na plenária da Condsef/Fenadsef em 05 de setembro de 2020;  

13. A próxima reunião de direção fica em aberto, aguardando em data a ser divulgada pela Coordenação 

Geral; 

14. Sintsef participará do 7 de setembro (grito dos excluídos) de forma virtual; 

15. Mobilizaremos toda a nossa base com vista a participar no dia 30 de setembro, dia Nacional de luta da 

categoria; 

16. Desconsignações no nosso sindicato já atinge mais de 165 pedidos via sistema (Sigepe), estamos 

buscando uma liminar na justiça. Nada mais tendo a acrescentar, encerramos estes informes. 

 

SINDSEP-PE 

Relatório de atividades do Sindsep-PE 

 De 10 a 14 de agosto de 2020 - Direção do Sindsep-PE realiza uma série de assembleias no interior 

do Estado para falar sobre serviço público em meio a pandemia e direitos dos servidores federais 
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 Dia 17 de agosto de 2020 - Sindicato publica no jornal de grande circulação do estado, o Folha de 

Pernambuco, três editais para: 1) anunciar as eleições sindicais de 21 a 23 de setembro; 2) convocar a 

base para a assembleia de formação da comissão eleitoral no dia 20 de agosto; e 3) informar sobre a 

realização da assembleia ordinária anual de prestação de contas do exercício anterior. 

 Dia 20 de agosto de 2020 - Entidade realizada assembleia extraordinária para formação da comissão 

organizadora das eleições para escolha da nova direção do sindicato, quadriênio 2020/2024. 

 Dia 25 de agosto de 2020 - Em assembleia ordinária, servidores filiados ao sindicato aprovam a 

prestação de contas do sindicato, exercício 2019, bem como apreciam o plano orçamentário anual 

2020.  

 Dia 27 de agosto de 2020 - Encerram-se as inscrições da eleição para escolha da nova direção do 

Sindsep-PE, quadriênio 2024. Apenas um grupo se candidatou ao pleito, a Chapa 1 Unidos em defesa da 

democracia, encabeçada por José Carlos de Oliveira e José Felipe Pereira, atuais coordenador geral e 

secretário geral do sindicato. 

 

Brasília-DF, 01 de Setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


