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Relatório da Plenária ACT 2021/2022 da Conab em 21/08/2021 

 

Estados representados: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, 

RN, RR, RS, SE, SP. 

Participantes: 22 delegados, 11 suplentes, 8 diretores da Fenadsef e, como convidados, 

representando a ASNAB, a Presidente nacional, Dóris Cerqueira e Assis Xavier. 

1)- Abertura da Plenária com a apresentação do Edital de convocação e da pauta, pelo secretário 

jurídico, Edison Cardoni. Na sequência, intervenções de saudações aos participantes, primeiro 

pelo Secretário Geral da Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, que abordou a conjuntura 

destacando a luta contra a PEC 32, a MP (Medida Provisória) 1.045 e o Decreto 10.767 de 

12/08/2021, em defesa da Conab. Em seguida falou a Presidente da Asnab Nacional, Dóris 

Cerqueira, que saudou a unidade com a Fenadsef para encaminhamento do ACT fazendo votos 

de que se consiga o atendimento das reivindicações. Finalmente, em nome da CUT Nacional, o 

diretor Pedro Armengol, relatou o trabalho realizado pela CUT em defesa dos direitos dos 

trabalhadores e, em particular, a luta contra a PEC 32 encaminhada em conjunto com as demais 

centrais e que teve um momento de mobilização em 18 de agosto. O representante da Fisenge 

(Federação dos Engenheiros), também convidada, não conseguiu entrar na Plenária por 

dificuldades de acesso à internet. 

2)-Aprovação da minuta do ACT 2021-2022 

a) Max Leno (Dieese-Fenadsef) explicou o comportamento ao longo dos anos da Evolução 

Salarial dos empregados da Conab e os índices de reposição salarial necessários para recompor 

o valor dos salários. Após várias intervenções foi decidido por unanimidade reivindicar a totalidade 

do índice necessário para repor não apenas as perdas desde o último ACT assinado, mas 

também as perdas históricas. A comissão de negociação a ser eleita ficou mandatada para revisar 

e concluir os cálculos junto com o DIEESE e dar a redação final formal em relação à cláusula 5 

(reajuste salarial) e, também, elaborar um texto político para apresentar à categoria. 

 b) Edison Cardoni apresentou a minuta da pauta do ACT com as adequações feitas nas 

assembleias estaduais e distrital e as emendas apresentadas pela Fisenge e as correções da 

Assessoria. Aberta a palavra, após diversos esclarecimentos e intervenções, foi aprovado o 

conjunto das cláusulas com as devidas correções, ficando mandatada a Comissão de Negociação 

a ser eleita para fazer a devida revisão e dar a redação final, antes de submeter a minuta do ACT 

à consideração da Assessoria Jurídica e enviá-la à CONAB para abertura de negociação. 

Eduardo-PB apresentou e foi aprovada a proposta de reivindicar abertura de concurso público 

para suprir as necessidades de pessoal das superintendências com redação a ser dada pela 

Comissão de Negociação. 
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3) Autorizações legais para a Fenadsef negociar o ACT 2021-2022: por unanimidade foram 

aprovadas todas as autorizações legais necessárias para a Fenadsef negociar o ACT 2021-2022 

com a Conab bem como recorrer ao TST, caso necessário. 

4)- Por unanimidade foi eleita a Comissão Nacional de Negociação composta por: 

TITULARES: Fernando Pivetta (MT), Eliseu Lima Souza (CE), Joalita Queiroz de Lima (DF), Celso 

Fernandes Sant’Anna (BA) e Wagner Wellington Brito de Carvalho (PI), e mais o Secretário Geral 

da Fenadsef, o Secretário de Empresas Públicas e o Secretário de Assuntos Parlamentares, 

Jurídicos e de Classe da Fenadsef; 

SUPLENTES: Dealci Alves Ferreira (ES), Alexander Fleming Pedro Costa (RO), José Wellington 

de Brito (AL), Alexandre Ferreira (RJ), Joenilza Lopes Ribeiro (GO), Sebastião Ferreira (MG), 

Antônio (MS) e Jorge Ildo da Motta (RS), 

Também por unanimidade foi aprovada a inclusão na Comissão de Negociação, na qualidade de 

assistente, da Presidente da ASNAB NACIONAL, Dóris Cerqueira. 

5) Luta contra o Decreto 10.767, de 12.08.2021 (concessão-privatização de locais da CONAB) 

Foi apresentando o conteúdo do DL 10.767, de 12.08.2021, que qualifica 124 imóveis da 

Companhia, entre armazéns, prédios, terrenos e outros, de domínio da Conab, no Programa de 

Parcerias e Investimentos da Presidência da República. Em ampla discussão, os participantes 

debateram as consequências do referido Decreto frente à possibilidade de privatização da Conab 

e prejuízo inevitável para o exercício da função social e econômica da empresa. 

Após diversas observações e debates foi aprovada uma agenda de luta em defesa das 

reivindicações dos empregados e da própria Conab como empresa pública: 

Até 03.09 - realização de assembleias de base para apresentar os resultados desta Plenária e 

aprovar encaminhamentos; 

Até 10.09 - cada estado deve elaborar um memorial em defesa da permanência dos armazéns 

locais no patrimônio da CONAB com uma abordagem técnica a ser construída, em conjunto, com 

FENADSEF/ASNAB/FISENGE e pelos sindicatos; 

Em 22.09 - Dia Nacional em Defesa da CONAB, pela revogação do DL 10.767; e atendimento das 

reivindicações do ACT 2021/2022. 

Relatório elaborado por Dealci Alves Ferreira e Fernando Pivetta. 

 

 

Secretário Jurídico/Fenadsef    Secretário-Geral/Fenadsef 


