
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

ATA DO ENCONTRO NACIONAL DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS 

Às nove horas do dia vinte e nove de julho do ano de dois mil e dezessete, na sede da 

CONDSEF/FENADSEF, reuniram-se os Delegados e Observadores, conforme convocatória, 

representantes das entidades filiadas, no Encontro Nacional dos Empregados de Empresas 

Públicas da base da CONDSEF/FENADSEF - Ebserh, Conab, Valec, Imbel e Ceasa-MG, para 

discutirem e encaminharem a seguinte pauta: Informes; Avaliação dos ACTs; Eleição da 

Comissão Pró-Departamento das Empresas Públicas da base da Condsef/Fenadsef; 

Encaminhamentos. Iniciando-se os trabalhos, o Senhor Carlos Alberto Almeida esclareceu que 

os trabalhos iriam ser coordenados pela Secretaria de Políticas e Empresas Públicas (SPEP), 

composta por ele, segundo Adjunto; Valter Cézar Dias Figueiredo, primeiro Adjunto, e Jurandir 

Pereira Liberal, Secretário. Informou-se que os trabalhos iriam correr conforme a programação, 

previamente distribuída, assim composta: 8:30 ÀS 12:00 – CREDENCIAMENTO; 

ABERTURA: 9:00 a 9:15 – Secretaria Geral da FENADSEF, Sérgio Ronaldo; Secretaria de 

Políticas e Empresas Públicas, Jurandir Liberal e CUT Nacional, Pedro Armengol; 9:30 às 10:10 

- Reforma trabalhista e seus impactos sociais - Max Leno – DIEESE,;10:35 às 11:15 - 

Negociação Coletiva nas empresas Públicas - Alessandra de Moura Cadamuro – 

Subseção do DIEESE na CONDSEF/FENADSEF; 11:40 às 12:00 – Estratégia da CUT e 

Calendário de Atividades - Pedro Armengol – Executiva da CUT Nacional; 12:30 AS 

13:30 – ALMOÇO; 13:00 – Informes - Jurídicos: Assessoria Jurídica da FENADSEF e 

Nacionais: FENADSEF (Secretária de Políticas e Empresas Públicas e Secretaria Geral); 14:00 às 

15:00 – Avaliação dos ACT’s - Informes e avaliação por Empresa Pública e sobre a 

paralisação do dia 26/07 na EBSERH; 15:00 às 15:40 – Calendário de mobilização e 

encaminhamentos; 15:40 às 16:00 – Lanche; 16:01 às 17: 00 - Eleição da 

Comissão Pró-Departamento das Empresas Públicas da base da 

Condsef/Fenadsef e 17:001 –  Encerramento. Em seguida, ele (Carlos Alberto), 

formou a Mesa de Abertura dos Trabalhos, conforme programado. Realizada a solenidade de 

abertura, passou-se aos pontos seguintes da programação, tendo sido acertado que as falas de 

Max Leno, Alessandra Cadamuro e Pedro Armengol seriam sucessivas e as intervenções do 

plenário logo após. Assim foi feito e os trabalhos foram encerrados por volta de “meio dia e 

quarenta”, para o almoço. À tarde, ao retomarem os trabalhos, foram vencidos os pontos 

seguintes da pauta, sendo reafirmado as propostas aprovadas no XII CONCONDSEF e nas 

Plenárias e Encontros Nacionais, respectivos. Propostas novas foram: 1) a Direção da 

CONDSEF/FENADSEF chamar uma reunião da Comissão Pró-Departamento, facultando a 

participação da entidade representante dos trabalhadores da Casa da Moeda; 2) levantar 

pontos de descumprimento do ACT 2016/2017, pela patronal, para cobrar da Administração 

Central da EBSERH e, se for o caso, a CONDSEF/FENADSEF e/ou os sindicatos locais ingressarem 

na justiça contra a infratora; 3) exigir que a EBSERH regulamente, ouvido as entidades sindicais, 

a atividade sindical, assegurando o direito constitucional de atividade sindical dos empregados; 

4) fortalecimento dos sindicatos gerais, com filiações e renovação dos quadros dirigentes; 5) 

cobrar, na reunião do dia 2/8, resposta da EBSERH, por escrito, até o dia 10/8, sobre a proposta 
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de ACT 2017/2018, protocolada pela FENADSEF; 6) levantar dados das assembleias dos 

empregados da CONAB: FENADSEF x CNTC, para se ter o quadro real de representatividade de 

cada uma. No ponto final, eleição da Comissão Pró-departamento, foi combinado, inicialmente, 

que a mesma seria composta na forma do Estatuto da FENADSEF, entretanto, por proposta do 

Diretor Jurandir Liberal, acordou-se que a mesma seria composta por oito (8) membros, sem 

distinção entre titulares e suplentes, por tratar-se de comissão sem as formalidades do 

Estatuto, e que a mesma teria a seguinte composição: EBSERH, três (3); CONAB, DOIS (2); 

CEASA-MG, VALEC e IMBEL um cada. Ainda, seguindo a proposta de Jurandir Liberal, as 

bancadas da base de cada empresa participante, escolheriam entre si os seus representantes 

para comporem a referida comissão. E, assim, foi feito. O que resultou em uma Comissão Pró-

Departamento das Empresas Públicas da base da Condsef/Fenadsef composta por: 1) Moab 

Alves da Luz, EBSERH de Pernambuco; Carlos Alberto Chácara Barbosa, EBSERH do Espírito 

Santo; Andrea de Souza Quintela, EBSERH do Ceará; 2) Celso Fernandes Sant’Anna, CONAB da 

Bahia; Elizeu Lima Sousa, CONAB do Ceará; 3) Eneias de Alencar de Araújo, IMBEL de Brasília; 4) 

Sérgio Nunes de Faria, VALEC de Minas Gerais; 5) Sânia Barcelos Reis, CEASA-MG, totalizando 

oito (8) componentes. À vista do credenciamento, verificou-se que participaram do encontro 

quarenta e cinco (45) Delegados (as); onze (11) Observadores (as) e doze (12) Diretores da 

FENADSEF, representando as entidades filiadas dos seguintes Estados: BA, CE, DF, ES, GO, MA, 

MG, MS, MT, PE, PI, PR, RN, RO, RR, e RS. Ficou, ainda, acertado que FENADSEF repassaria todo 

o material do DIEESE as suas filiadas, para que elas distribuam aos participantes demais filiados. 

Nada mais havendo foram encerrados os trabalhos, e, eu, Valter Cézar Dias Figueiredo, lavrei a 

presente Ata, que vai assinada por mim e demais componentes da Mesa Diretora dos 

Trabalhos. 

 

 

 

Jurandir Pereira Liberal 

 

Secretaria de Políticas e Empresas Públicas 


