Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais – CNESF
ANDES-SN / ASFOC-SN / ASSIBGE-SN / CNTSS / CONDSEF / CSP-CONLUTAS
C.T.B. / FASUBRA Sindical / FENAJUFE - FENASPS / SINASEFE / SINDIFISCO Nacional

Relatório da Reunião da CNESF – Coordenação Nacional
das Entidades de Servidores Federais – 29.8.18.
Sede da ANDES-SN, 14 horas.
Entidades presentes: ANDES-SN (Eblin Farage) – ASFOC-SN (Apoena
Faria/Assessoria) - ASSIBGE-SN (Luiz Fernando Viegas e Pedro Pedrosa) –
CSP/CONLUTAS (David Lobão) – FENAJUFE (Adilson Rodrigues) - FENASPS
(Laurizete A. Gusmão, Carlos Roberto dos Santos e Moacir Lopes) – SINASEFE
(Paulo Reis).
Pauta:
1. Informes das Entidades.
2. Reorganização Administrativo-financeiro-político da CNESF; e
3. Outros.
Iniciou-se a reunião às 14h40 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob
responsabilidade Eblin Farage (ANDES-SN) e SINASEFE (Paulo Reis) e a
relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).
1) Informes das Entidades.
As entidades presentes prestaram seu informes sobre o histórico da CNESF e
desenvolveram ações futuras sobre a Coordenação.
ANDES-SN – informou da deliberação da categoria de retomar a organização da
CNESF como espaço de debate estratégico para o funcionalismo público. Porém a
rearticulação da CNESF não deve significar esvaziamento do FONASEFE.
ASSIBGE-SN – A ASSIBGE-SN reitera a refundação da CNESF, e participará
desse processo.
CSP/CONLUTAS – A CSP/CONLUTAS considera muito interessante a iniciativa
de reconstruir a CNESF – Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores
Federais. A CSP/CONLUTAS se compromete a participar desta iniciativa com
todas as nossas forças.
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SINASEFE - O SINASEFE preocupado com a unidade dos servidores públicos
federais deliberou em seus Fóruns a necessidade de reconstruir a CNESF –
Coordenação Nacional dos Servidores Públicos Federais. Consideramos que o
esforço de reconstruir a CNESF é uma tarefa importante e estamos
comprometidos com o seu sucesso.
2) Reorganização Administrativo-financeiro-político da CNESF.
Nesse ponto foi discutido que a atual situação financeira da CNESF não se
sustenta mais. O gasto mensal e em torno de R$ 10.000,00 a R$ 13.000,00, desse
valor o SINASEFE contribui com R$ 1.500,00 , a FENASPS contribui com
R$620,00 e o restante e pago mensalmente pelo ANDES-SN. Essa situação se
mantem por anos, aproximadamente desde 2012.
A estrutura atual da CNESF inclui: 1 funcionário (contratado oficialmente pelo
SINASEFE); aluguel de uma sala; duas linhas telefônicas, IPTU e condomínio da
sala e faxineira. Toda a estrutura da CNESF, desde aproximadamente 2012, tem
sido utilizada pelo FONASEFE.
O ANDES-SN informou que não terá mais condições de arcar com esse custo e
propôs de repassar a estrutura da CNESF para o FONASEFE e que as entidades
do fórum rateiem os custos. E propôs ainda que a CNESF tenha uma estrutura
simplificada, funcionando dentro de algumas das entidades, até de fato haver sua
rearticulação.

Encaminhamentos:
1- Reunião mensal da CNESF – colada a reunião do FONASEFE da segunda
quinzena de setembro e na primeira reunião do FONASEFE de outubro.
2- Que as entidades da CNESF que desejarem se mantenham no
FONASEFE.
3- Que a CNESF busque outras entidades do Serviço Público para integra-lá.
4- Que a CNESF escolha 1 representante para estar no FONASEFE.
5- Que a atual estrutura administrativa da CNESF, que serve ao FONASEFE,
seja repassada ao FONASEFE, o que inclui o funcionário Marcelo e a estrutura
administrativa.
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6- Que o ANDES-SN assuma a parte administrativa (um funcionário de sua
entidade que poderá ficar responsável pelas questões organizativas).
7- Que realizemos uma plenária de refundação da CNESF em novembro
de 2018.
8- Fortalecer a caravana do dia 13 de setembro à Brasília.
9 - Indicar no seminário do FONASEFE/FONACAT um dia de paralisação
em outubro precedida de rodada de AG nas bases – 24 de Outubro.
10 - Articular a partir de nossos sindicatos a construção de coordenações
estaduais da CNESF.
11- Fazer um documento recuperando a história da CNESF. Comissão:
ANDES-SN, ASSIBGE, FENASPS e SINASEFE.
12- 05 de setembro um dia de agitação denunciando o orçamento público
federal.
13- Mandar para todas as entidades o relatório da reunião e pedir que as
entidades se posicionem se vão ficar ou não na CNESF.
14- Criar uma comissão para procurar as entidades que não vieram a
reunião. ASSIBEGE, FENASPS, ANDES-SN.

Relatório elaborado por Eblin Farage (ANDES-SN) e Paulo Reis
(SINASEFE) com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).

Saudações Sindicais

CNESF
Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais
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