
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  (DEC) – CONDSEF 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27/09/2018 - RIO DE JANEIRO/RJ 
 

DIA 26/09/2018: 
 

  Foi realizado o Encontro Nacional da Cultura no auditório do Museu da República – Rio de 
Janeiro/RJ.  
 

  Presentes:  
Diretoria Colegiada da CONDSEF/FENADSEF: 
 Jussara Griffo - Secretária de Administração; 
 Erilza Galvão - Secretária de Gênero, Raça, Etnia e Opressões; 
 Gilberto Jorge - Secretário Adjunto de Administração; 
Membros do Departamento de Educação e Cultura - CONDSEF/FENADSEF: 
 Rui Oliveira Machado – IPHAN/BA – (aposentado); 
 Michel Correia – IBRAM/DF; 
 Carlos Alberto de Oliveira – UFF; 
 Matheus Guerra Cotta – IPHAN/MG; 
Servidores e Representantes eleitos nos Estados/instituições*: 
 MG (Museu do Ouro; IPHAN/MG; FUNARTE/MG); PE (Museu da Abolição); RJ (Museu da 

República; Museu Chácara do Céu; Museu Histórico Nacional; Museu Nacional de Belas Artes); 
Representante do Fórum da Associações de Servidores da Cultura: 
 Jorge Felipe Magalhães – Presidente da ASSERTE – Associação dos Servidores e Trabalhadores 

da FUNARTE; 
Representantes do Sintrasef/RJ: 
 Carlos Alberto de Oliveira - Secretaria de Formação e Política Sindical; 
Representantes do Sindsep/RJ: 
 Vicente Oliveira do Carmo – Secretário/Diretoria Executiva; 
 Antônio Carlos de Castilho Abreu – Secretário/Diretoria Executiva; 

 

*Pela excepcionalidade do Encontro, foi adotada a dinâmica de deliberação por consensos, em 
discussão aberta a todos os participantes. 
Desta forma, não se adotou a Regra estatutária/regimental, que rege a aprovação dos 
encaminhamentos por votação exclusiva aos delegados eleitos nas bases. 
 
INFORMES: 
 

1. Foram prestados os informes da Diretoria da Condsef,  destaques:  
a. Unificação das aposentadorias no Planejamento, iniciando pela Cultura e mais 

seis ministérios:  necessidade de mobil ização junto aos aposentados;  
b. Instrução Normativa do Banco de Horas e ponto eletrônico; CONDSEF já 

questiona junto ao MPOG vários pontos da IN;  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Informes do DEC/Cultura - destaques:  
a. Grupo Permanente de Discussão sobre Condi ções de Trabalho -  

GPCOT/Cultura: houve apenas uma reunião, sem avanços;  
b. Seminário e Encontro Nacional da Cultura já aprovado pelo CDE (Conselho 

Deliberativo de Entidades –  CONDSEF) e serão realizados em novembro/2018 –  
pauta construída junto ao Fórum das  Associações de Servidores da Cultura:  

i . Implementação de Polít icas de Integridade, Democratização e 
Transparência das Gestões;  

i i . Gestão Privada e Organizações Sociais –  Experiências,  aplicabil idade e 
consequências na área da Cultura;  

i i i . Leis de Incentivo à Cultura e Convênios –  Respaldo técnico e legal do 
servidor na sua atuação profissional.  

iv.  Reestruturação, Racionalização de Cargos e Carreira para Cultura: o 
quadro funcional efetivo e a garantia do interesse público na Cultura;  

 

3. Presente a consultoria jurídica da Condsef,  informes sobre as possibi l idades de 
ADIN referente à medida provisória nº 850 –  destaques:  
a. Ingresso como amicus curiae  na ADIN impetrada pelo PC do B (endossando o 

teor da mesma);  
b. Possibil idades de se impetrar outra(s)  ADINs: outros pontos a se rem 

estudados (porventura não contemplados na ADIN do PC do B),  custos a serem 
levantados;  

c. Expectativa de êxito nas ADINs: não há garantia quanto aos prazos de 
julgamento para impedimento em tempo de implementação das ações 
previstas pela MP nº 850.  
 

4. Informes da mobil ização nos estados/unidades do RJ,  MG, PE, DF, BA –  
destaques:  
a. Adesão da sociedade civil  e instituições nas manifestações contrárias à MP nº 

850. 
b. Constatado o potencial  de mobil ização na sociedade civi l  e nas unidades do 

IBRAM e Cultura para prosseguimento da agenda de mobil ização contra a 
extinção do IBRAM e a privatização do serviço público na Cultura;  

 
DEBATE/DISCUSSÃO: 
 

 Construção da agenda de mobilização contra a extinção do IBRAM e em defesa 
dos Museus e do Serviço Público na Cultura;  

 
ENCAMINHAMENTOS: 

 

1. Construção de uma Campanha Nacional contra o Desmonte dos Museus ;  
a. Foi deliberado a construção da Campanha Nacional em conjunto com 

entidades, sociedade civi l ,  CONDSEF (e entidades fi l iadas) e o Fórum de 
Associações de Servidores da Cultura;  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Agenda de Mobilização contra a extinção do IBRAM e em Defesa do Serviço 
Público  na semana de 21 a 27/10/2018 ;  
a. Especialmente no domingo 21/10/2018: realização de Atos nos Museus  -   

abertura da semana de atividades, junto com demais unidades do Sistema 
MinC; 

b. Construção das agendas nos estados para o período de 21 a 27/10/2018;  
 

3. Semana de organização da Agenda de Mobil ização –  atividades de 15 a 
19/10/2018;  
a. Realização de assembleias nos estados/unidades para construção da agenda e 

interlocução junto à CONDSEF  (Departamento de Educação e Cultura, 
entidades f i l iadas) e Associações de Servidores da Cultura ; 

b. Um Dia Nacional de Mobilização no Facebook da CONDSEF;  
 
DIA 27/09/2018: 
 

  Ato Nacional dos Servidores do Ministério da Cultura às 10 horas, no Museu da República - Rua 
do Catete - 153, Catete - RJ. 

 
Somaram-se à luta no Ato Nacional Servidores do Museu de Arqueologia de Itaipu. Foram 
esclarecidos ao público presente – visitantes do Jardim e Museu da República – os riscos que a 
proposta de extinção do IBRAM apresenta para o interesse público para as políticas para os 
Museus e para a Cultura. Mas não apenas para a Cultura e os Museus, tendo em vista que é uma 
orientação que resulta em projetos semelhantes para outras áreas da administração pública. 
Esteve presente no Ato o assessor do Deputado Molon (RJ), que informou aos servidores que o 
mandato entrará com pedido de Audiência Pública para a apreciação da MP nº 850. A CONDSEF 
e o Fórum de Associações de Servidores da Cultura vão colaborar nas indicações para 
composição da mesa na Audiência Pública sobre a extinção do IBRAM e demais efeitos da MP nº 
850.  

 

Brasília-DF, 04 de outubro de 2018. 
 

 
 

 Diretor de Administração     Secretária de Administração 
     CONDSEF/FENADSEF            CONDSEF/FENADSEF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


