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Relatório do Encontro Nacional dos Fazendário 
  

Data: 12/03/2010 

Local: Auditório do SINDSEP-DF 

Estados Presentes: DF, RO, RS, GO, PB, MG, RJ, PI, MT, AL, PE. 

Participantes Presentes: 28 

Pauta: Informes; Avaliação da Conjuntura/Negociações; PL - 549 (Congelamento de 

Salários por 10 anos); Calendário de Mobilização/Plano de Lutas; Encaminhamentos. 

 

 

 

 

  

Inicialmente, foi feita uma avaliação política das negociações e da tramitação do 

PLP 549 que propõe o congelamento de salários por dez anos a partir de 2011, 

concluindo pela necessária mobilização da categoria para reverter o quadro negocial e 

retirar o projeto da pauta de tramitação. Foi apresentado o calendário de mobilização e 

plano de luta aprovado pela Plenária Geral da Condsef realizada no dia 07/03,  cujo 

objetivo é replicar o ato nacional que reabriu as negociações em outubro de 2009, desta 

vez diretamente com a Casa Civil. Foi distribuída aos dirigentes de cada Estado, a Nota 

Técnica da AGU que trata da aglutinação de cargos e que deve batizar a discussão sobre 

o assunto. 

  

Em seguida, os informes repassados aos delegados, trouxe ao conhecimento de todos a 

realização de um seminário sobre carreiras transversais para os dirigente sindicais que 

será realizado no dia 16/03, organizado pela Condsef. A motivação do seminário é 

aprofundar o debate e o conhecimento sobre o assunto> Para tanto, foi convidado o 

próprio Secretário de Recursos Humanos, Duvanier Ferreira que poderá elucidar 

bastante alguns pontos polêmicos sobre o assunto e esclarecer as razões governamentais 

para a implementação desse tipo de carreiras. O Secretário ainda não confirmou 

presença. 

Sobre a incorporação da GAE para os cargos de nível auxiliar, a solução vai ser 

apresentada no dia 22/03 em reunião com o Secretário Duvanier que já adiantou que 

aplicará o art. 254 da Lei nº 11.907/09 para corrigir o valor do Vencimento Básico e 

resolver o problema e definirá, também, como pagará os valores relativos aos exercícios 

dos anos de 2008 e 2009. 

 Na seqüência, os delegados de cada Estado e do DF registraram a posição de suas bases 

e ao final foi deliberada a aprovação do calendário geral de lutas e deliberação do 

indicativo de greve a partir de 05 de abril. Segue abaixo o calendário: 
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dia 17/03 - Dia nacional de luta, com paralisação de todas atividades. Ato em Brasília 

saindo da catedral em direção à Casa Civil, comparada em frente ao Planejamento, 

aguardam-se caravanas de todos os Estados; 

dia 23/03 - Dia Nacional de Paralisação. Atos em cada setor de trabalho, em seus 

Estados. 

dia 1º de abril - Ato Nacional - Dia da mentira - Atos que farão alusão às mentiras e 

enganações protagonizadas pelo governo. Vale a criatividade para ridicularizar os 

personagens e interlocutores do governo que mentiram para a categoria durante as 

negociações. 

Dia 05 de abril - Início da greve geral. A Fazenda iniciará greve, caso seja aprovado a 

nível nacional, em cada Estado, o indicativo de greve. Sindicatos deverão providenciar 

assembléias para garantir a mobilização para cumprimento do calendário acima e para a 

greve. 

  

No Encontro fazendário foi ressaltada a importância da união de forças de todos os 

setores da Fazenda, inclusive buscando somar o reforço que representam os novos 

ATA's agora já integrantes do PECFAZ, graças ao esforço do DENFA/Condsef, com o 

objetivo de reabrir a negociação salarial com o governo. 

  

Ademais, é trabalhar junto aos parlamentares da base aliada ao governo para aprovação 

das emendas apresentadas pela Condsef à MP 479, cuja uma delas trata da equalização 

salarial. Buscar apoio Parlamentar no sentido de conseguir uma reunião com a 

Secretaria Executiva da Fazenda ou Casa Civil e, ainda, participar de futura audiência 

pública na Comissão do Trabalho e do Serviço Público da Câmara dos Deputados a ser 

agendada. 

  

OBS.: registrou a posição tirada pelos companheiros do Espírito Santo, através da 
leitura da ata da Assembléia do Sindsep-ES.  
 

Brasília, 13 de março de 2010 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

 

 

Secretário Geral da CONDSEF 

 

Dayse Cristina de Souza 
Coordenadora DENFA 


