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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES (CDE) DA CONDSEF/FENADSEF 

(Videoconferência) 
 

 

Data: 24/02/2021. 

 

Participantes: AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, TO e Direção Nacional. 

 

Pauta: Informes, Avaliação da Conjuntura (Max Leno - DIEESE), Calendário de Atividades e Encaminhamentos. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

 Em relação à proposta de alteração no número de unidades gestoras executoras da Funai, previstas na 

Informação nº 5/2020, considerando que implicará em mudanças na vida funcional de um número significativo 

de servidores da autarquia e também impactará nas comunidades indígenas, uma vez que as unidades 

descentralizadas adquirem bens, insumos e serviços diretamente repassados a elas: que a Condsef/Fenadsef 

formalize a direção do órgão pedido de mesa de negociação com os servidores, por meio de sua representação 

sindical, para que possíveis mudanças não impliquem em danos aos seus direitos; 

 Foi aprovada a filiação à Condsef/Fenadsef do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos 

Municípios do Rio de Janeiro - SINDISEP-RJ (01 voto contra e uma abstenção - Pará); 

 Foi aprovado que a Condsef/Fenadsef formalize oficialmente a desfiliação do Sintrasef-RJ do quadro de filiados 

da Condsef/Fenadsef; 

 A Condsef/Fenadsef e suas Entidades filiadas são contra a participação do Sindfazenda como parte integrante 

do FONASEFE; 

 Que nossas entidades filiadas organizem assembleias com o conjunto dos servidores para preparar as 

mobilizações e participações nos calendários de lutas; 

 Condsef/Fenadsef convocar encontros setoriais da sua base, para organizar as suas pautas específicas e as 

mobilizações dos setores (08 a 13/03); 

 Participar das atividades da semana da jornada de lutas do funcionalismo público, Federal, Estadual e 

Municipal (15 a 19/03); 

 Condsef/Fenadsef organizar e apoiar as atividades do dia nacional de luta dos Empregados (as) da EBSERH 

(01/03); 

 Foi aprovado que a Condsef/Fenadsef e suas entidades filiadas orientem o dia 24/02 como um dia nacional de 

luta, com paralisação onde for possível; 

 Reenviar para as nossas entidades filiadas o parecer do nosso jurídico referente ao Decreto 10.620 de 

05/02/2021, que dispõe sobre as transferências dos aposentados (as) e pensionistas para o Ministério da 

Economia e INSS; 
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 A base do Sindsep-DF juntamente com outras entidades participarem das mobilizações no Senado Federal, 

para pressionar os senadores (as) a votarem contra as PECs 186 e 188; 

 Condsef/Fenadsef solicitar reunião ao Ministério da Saúde para tratar de temas urgentes dos servidores da 

Saúde; 

 O Conselho Deliberativo de Entidades – CDE aprovou homenagem póstuma ao Professor Edmilson Rodrigues 

Menezes, combatente da 4ª Internacional; 

 Continuar os debates sobre a lei geral de proteção de dados; 

 Manter a posição de não apresentar nenhuma emenda as PECs e Projetos de Leis que retiram direitos dos 

trabalhadores e Servidores Públicos. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

 Dia 26/02 - LIVE das Entidades Sindicais para debater e organizar o Dia Nacional de Luta (01/03), dos 
Empregados (as) da EBSERH; 

 Dia 26/02 - Reunião do Coletivo Jurídico das entidades do FONASEFE, pauta - Decreto 10.620/2021; 

 Dia 01/02 – Dia Nacional de Luta dos Empregados (as) da EBSERH; 

 Dia 04/03 - Reunião SUBRAC/ISP, 14 às 17 horas (temas: Vacina p/todos, condições de trabalho - EPIs Ref. 
Administ.); 

 Dia 08/03 – Dia Internacional da Mulher; 

 Dia 09/03 - Reunião do FONASEFE para avaliar o processo de mobilizações nos estados; 

 Dia 15/03 - Seminário Nacional do FONASEFE, com a participação das três esferas; 

 Dia 16/03 - Plenária conjunta do FONASEFE, para debater e organizar o dia 24/03 (Dia Nacional de Luta); 

 Dia 17/03 - Atividades de pressão em todo o país junto aos legislativos Federais, Estaduais e Municipais; 

 Dia 24/03 - Dia Nacional de Luta com paralisação onde for possível; 

 No decorrer dessa semana (15 a 19/03), organizar o protocolo das pautas de reivindicações e o lançamento da 
Campanha Salarial dos Servidores Públicos Federais – FONASEFE. 

 

INFORMES DAS ENTIDADES 

 

SINTSEF-CE 
1. O SINTSEF-CE continua em isolamento social, em sua sede, em Fortaleza e nas Delegacias Sindicais de Base no 

interior. Em trabalho remoto o escritório de Advocacia, a imprensa e os funcionários. 

2. No dia 01 de março, às 07h, o SINTSEF-CE fará defronte as ilhas da UFC, ao lado da MEAC, o dia Nacional de 
luta dos empregados da EBSERH. 

3. No período de março a maio, o SINTSEF-CE, através da Coordenação Jurídica e o escritório de advocacia, 
realizará através do YOUTUBE e o FACEBOOK, o PROGRAMA SINTSEF-CE AO VIVO, abordando os temas 
jurídicos que estão na ordem do dia, para os seus filiados e filiadas. 
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SINDSEP-PE 

Relatório de atividades do Sindsep-PE: 

 Dia 25 de janeiro de 2021 - Sindsep-PE envia ofício à Secretaria Municipal de Saúde do Recife e à direção dos 

quatro hospitais da União que existem na Região Metropolitana cobrando vacinação para todos os servidores 

da saúde, inclusive os terceirizados. 

 Dia 26 de janeiro de 2021 - É anunciado o tema do bloco “Abra o Olho” do Sindsep-PE em 2021: “Carnaval só 

vacinado, aí vai ser folia e fora Bolsonaro!”. Mesmo sem festa por causa da Covid-19, o sindicato manda o 

recado político. 

 Dia 28 de janeiro de 2021 - Sindsep-PE realiza assembleia virtual com os empregados da Hemobrás para fechar 

pauta de reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2021/2022. 

 Dia 29 de janeiro de 2021 - Sindicato envia à direção da Hemobrás a pauta de reivindicações do ACT 

2021/2022. 

 Dia 6 de fevereiro de 2021 - Sindsep-PE amplia atendimento dos advogados para os filiados à entidade. 

 Dia 11 de fevereiro de 2021 - Assembleia com os trabalhadores da Hemobrás para analisar contraproposta da 

empresa pública para ACT 2021/2022. 

 Dia 21 de fevereiro de 2021 - Direção do Sindsep-PE participa da carreata #ForaBolsonaro. 

 

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


