Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal
Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221
www.condsef.org.br
condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br

Relatório do Encontro Nacional dos Demitidos Anistiados/CONDSEF
Data: 21/11/2014
Local: CNTI/Luziânia-GO
Estados Participantes: RJ, SC, PE, DF, RS, CE, BA, GO, SP e RO.
O Encontro deliberou que apresentássemos para a Plenária as seguintes
propostas:
1. Ratificar o RJU, para os readmitidos da Lei 8878, na Pauta Emergencial da
CONDSEF.
2. Tabela Remuneratória dos Anistiados.
3. Apoio ao PL 4786, que estende o prazo para os Demitidos que não
cumpriram os prazos e hoje estão sem Anistia.
Por fim foi aprovada uma Comissão Nacional da base da CONDSEF, que
foi aprovada por 09 votos a favor, e 03 contras, e uma abstenção com declaração
de voto. A declaração de voto do Anistiado Geraldo foi no sentido do Encontro
não ser deliberativo, portanto já não cabia mais eleição de nenhuma Comissão,
pois o Congresso da CONDSEF já havia aprovado uma comissão. A convocação
da plenária não constava na pauta eleição de comissão por isto fui contra, até
porque prejudicaria outros companheiros que não vieram pelo fato do suas
entidades não ter feito Assembléia para eleger delegados para plenária da
CONDSEF, e por ferir o Regimento da CONDSEF, que diz que todas as votações
que ocorrerem, principalmente de Comissões a pauta de convocação, e por ser
uma decisão congressual e tem que constar os itens a serem discutidos e votados,
como nesse caso não houve tal convocação específica, não cabia eleição de
Comissão.
Comissão Eleita:
Titulares:
1. Pedro José Feliseudo – SC.
2. Juvenal Ferreira da Silva – DF.
3. Nestor dos Santos – DF.
4. Antônio Carlos Limeira – GO.
5. Eugênio Fernandes – BA.
6. Sebastião Ferreira – MG.
Suplentes:
1. Francisca Araújo Gomes - BA.
2. José Júlio Leonardo – RO.
Brasília, 21 de Novembro de 2014
Saudações Sindicais,

Comissão Nacional de Demitidos Anistiados da Base da CONDSEF

