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Ofício CONDSEF nº 340/2011.       Brasí l ia-DF, 01 de novembro de 2011. 
 

 
 
I lustríssimo Senhor  
GILSON DE CARVALHO QUEIROZ FILHO  
Presidente da Fundação Nacional  de Saúde (FUNASA)  

 
 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal  –  CONDSEF ,  

Entidade Sindical  de Grau Superior,  representante dos Trabalhadores que mantém 

vínculo funcional com a Administração Pública Direta,  Autárquica e Fundacional  da 

esfera federal,  bem como, de suas vinculadas,  inc luindo Empresas Públicas,  com base 

territorial  nacional e sede localizada no SCS –  Edif íc io Wady Cecíl io I I  –  6º andar –  

Brasí l ia/DF, por seu Diretor Sr.  Sérgio Ronaldo da Si lva ,  servidor públ ico federal,  

encontrável na sede da referida Ent idade Sindical,  vem à presença de Vossa Senhoria ,  

em defesa dos dire itos,  interesses e garant ias da Categoria representada, com fulcro 

no disposto em ditames Constitucionais  (art.  8º -  inciso I I I  c/c art.  37 –  inc iso VI) ,  

Legais e Estatutários ,  apresentar e requerer  o que se segue:  

Conforme tratativas realizadas com o chef e de gabinete, Dr.  Geraldo Melo 

Corrêa, estamos informando os nomes dos servidores da FUNASA para compor o  

Conselho Deliberativo e Fiscal  da CAPESESP/CAPESAÚDE. Eles  foram eleitos por 

unanimidade no Encontro Nacional dos Servidores da Saúde, realizado nos dias 26 e 

27/10/2011, na sede da CONDSEF, com a participação de 23 Estados e a presença de 

130 delegados e leitos nos seus locais de trabalho. Os servidores são:  

1.  Joselias Ribeiro da Si lva (DF) –  Presidência;  

2.  Antônio Is ídio da Si lva (MA) –  SUEST/São Luís;  

3.  José Maurício Valença Scotelaro (RJ)  –  SUEST/Rio de Janeiro;  

4.  Carlos Henrique de Melo (MG) –  SUEST/Belo Horizonte.  

 

Atenciosamente,  
 
 

 
Diretor/CONDSEF 


