RELATÓRIO DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DEFESA

Data: 13/09/2018.
Pauta: Termo de Acordo Nº 09/2015
Presentes: Sérgio Ronaldo da Silva, Luis Cláudio Santana, Maria de
Lourdes Silva, Arlene Carvalho da Silva e Lucy Mary Gomes Matos CONDSEF - Oswaldo Gomes dos Reis Júnior, Chefe de Gabinete da
Secretaria Geral e Herval Lacerda Alves, Diretor do Departamento Pessoal
do Ministério da Defesa.

Conforme deliberação do CDE, de realizar um dia nacional de mobilização
dos servidores do Ministério da Defesa, com um Ato na Frente do Ministério da
Defesa, com a participação de vários servidores, fomos recebidos pelos gestores
do Ministério da Defesa, Senhores: Oswaldo Gomes do Reis Júnior e Herval
Alves, que na ocasião, abordamos temas referentes ao Termo de Acordo nº
09/2015, que se trata da inclusão dos servidores do PGPE na carreira tecnologia
militar, bem como da exclusão do anexo XXIII, que depois de vários relatos
apresentados pelos diretores da CONDSEF e Coordenadores do Departamento
da CONDSEF, representantes do Ministério da Defesa informaram que:

a) Já tinham enviados todos os instrumentos necessários para o Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão, os quais tratam do Termo de Acordo nº
09/2015;

b) Que existe a necessidade de uma reunião conjunta entre o Ministério do
Planejamento,

Ministério

da

Defesa

e

CONDSEF,

para

fazermos

um

detalhamento das propostas;

c) Que no momento existem as limitações orçamentárias no que se refere a novas
despesas com pessoal;

d) Que o Ministério da Defesa tem a disposição de apresentar um desfecho
destas questões até dezembro deste ano/2018.

Fizemos várias considerações referentes a morosidade desse processo, e
reforçamos da necessidade de

uma audiência com o Ministro Silva Luna, e

voltarmos a cobrar. além da necessidade da Reunião Conjunta com o Ministério
do Planejamento, Defesa e CONDSEF, a constituição do Comitê provisório,
conforme consta no Termo de Acordo.

Saudações Sindicais,

Secretário Geral da CONDSEF

