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RELATÓRIO DA PLENÁRIA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DA CONAB
Data: 09/06/2018 (Sábado).
Horário: 9h30 às 17 horas.
Local: Auditório da FENADSEF.

A Plen ária Nacional dos empr egados públicos da Conab reuniu 20 represen tantes,
delegados do s estado s de AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PE, PI, RN, RO, RR, RS
e SP eleitos em assemblei as da CONAB em atendimento ao edital da FENADSEF
publicado no DOU d e 25.05.2018, seção 3.
Na abertura d a Plen ária falar am os representant es da FENADSEF S érgio Ronaldo da
Silva (S ecret ário-Geral), Edison Vi tor Cardoni (S ecret ário de Assuntos Ju r ídicos,
Parlam entar es e de Classe ), José de Assis (Secr etário Ad junto da Secr etar ia d e
Assuntos Jurídicos e de Classe) e José Alves d e Souza Filho (Secretário Adju nto da
Secret aria d e Admini straç ão) sobr e a atual conjuntur a e as dem andas advin das do
momento político no cen ário atual além de indicar propostas par a a luta pela s
reivindicações dos trabalhadores da CONAB que continuar á cont ando com o pleno
engajamen to por parte d a FENADSEF.
Após abertura foram ouvido s os d eleg ados em suas int ervenções e colaboraçõ es p ara
a Pl enári a.
O estado de Sergipe, ap esar de ter realizado sua assemblei a e eleito delegad o, não
pôde estar present e através d e seu r epresentant e porém , enviou suas colaborações
pertinent es e documento s da Assemblei a realizada no estado.
Por unanimidad e a pl enári a adotou a M inuta de ACT qu e est á sendo fin alizada e ser á
envi ada em br eve, adotou as decisões necessári as à condução das n egociaçõ es pel a
FENADSEF e el egeu a Comissão de Negociaç ão, en carreg ada de ent abu lar as
conversações com a Conab vi sando ao ACT 201 8-2019, reconduzindo a mesma
comissão do ACT an terior da FENADSEF, a saber:
Titulares: Dealci A. F erreira (ES), Celso Fernandes Sant ’Ann a (BA), Fernando Pivett a
(MT), Wagner Welling ton Brito de Car valho (PI), Enos B arbosa d e Souza (DF ), mais o
Secret ário Geral da FENADSEF - Sergi o Ronaldo da Silva, o Secretário de Assuntos
Jurídicos, Parlamentar es e de Classe - Edison Vitor Cardoni e o Secretário de
Empresas Públicas - Jurandir Per eira Li beral .
Suplentes: Joacir a S. R. Almeid a (MT), Joenilsa L . Ribeiro (GO), Joalit a Queir o z de
Lima (DF), Sérgio Vi an a (PE ), Eli seu Lim a Sousa (CE) e S ebastião F erreira (MG).
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A Plen ária tam bém decidiu recomenda r que as entidad es que aind a não o fi zeram,
realizem suas assem blei as com a seguin te paut a:
a) delegação de poderes à Comissão Nacional de Negoci ação para negoci ar as
Cláusulas e condições do Acordo Coletivo de Trabalho/ACT – 2018/2019 (que terá
a vig ência de 01.09 .2018 a 31.08.2019 );
b) instal ação em cará ter permanent e da assem blei a estadu al dos trabalhadores da
CONAB en quanto p erdurarem as n egociações ;
c) discussão e refer endo da pauta de rei vindicaçõ es dos empr egados público s da
Conab aprovad a n a mesma Pl enári a Nacional d a FENADSEF, r ealiz ada no dia
09/06/2018, no auditório da sed e da FE NADSEF e protocolada na empresa;
d) autorização p ara a FEDE RAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL – FENADSEF, devidamente r egistrad a no Ministério do Trabalho sob nº
46206.009969/2015 -25, represent ar as entidad es sin dicai s e n egociar em no me
da cat egoria dos tr abalhadores da CONAB o Acordo Coletivo de Trabalho/ACT –
2018/2019 da CONAB;
e) autorização, em caso d e impasse total ou parcial das n egociaçõe s com a Co nab
acerca do ACT 2018/2019 , para a FENADSEF ingressar com di ssídio coletivo ou
quai squer outras medid as judici ai s em defesa dos direitos e inter esses dos
empregados da CONAB.
Em anexo, sugestão d e modelo de Edital e de At a par a essas Assemblei as, lem brando
que as at as e list as de pr esença devem ser regi str adas em c artório e envi adas à
FENADSEF acompanhadas do Edit al e d a convocatória.
Brasília-DF , 11 de junho de 2018 .

Secretário- Geral/FENA DSEF

Secretário Jurídico/FENADSEF
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