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Ofício/CONDSEF N.º 073/2014 
 

Brasília, 12 de Março de 2014. 
Ilm.º Senhor  
CASSIMIRO PINHEIRO BORGES 
Diretor Presidente da CAPESESP 
 
CC: ROSÂNGELA BARRETO MARQUES DE OLIVEIRA 
Presidente do Conselho Deliberativo  
 
CC: EDUARDO INÁCIO DA SILVA 
Diretor Financeiro, no Exercício da Presidência da CAPESESP 
 
 
 
 

Prezados(as) Senhores(as), 
 
 
 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – 
CONDSEF, Entidade Sindical de Grau Superior, representante dos 
Trabalhadores que mantém vínculo funcional com a Administração Pública 
Direta, Autárquica e Fundacional da esfera federal, bem como, de suas 
vinculadas, incluindo Empresas Públicas, com base territorial nacional e 
sede localizada SDS, Bloco “L”, N.º 30, 5º Andar, Edifício Miguel Badya, 
Asa Sul – Brasília-DF, por seu Diretor Sr. Sérgio Ronaldo da Silva, 
servidor público federal, encontrável na sede da referida Entidade Sindical, 
vem à presença de Vossa Senhoria, em defesa dos direitos, interesses e 
garantias da Categoria representada, com fulcro no disposto em ditames 
Constitucionais (art. 8º - inciso III c/c art. 37 – inciso VI), Legais e 
Estatutários, expor e requerer o que se segue: 

Mediante resposta à deliberação do Conselho Deliberativo da 
CAPESESP, realizada em 27/02/2014, acusamos o recebimento dos dados 
que serviram de base para a avaliação atuarial efetuada pela empresa 
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Rodarte Nogueira bem como o Relatório Final apresentado com a proposta 
de revisão do custeio dos planos Capesaúde por ora definidos pelas 
instâncias responsáveis. 

Porém, para que possamos apresentar uma proposta alternativa de 
sanar as pendências financeiras do CAPESAÚDE, dentro do prazo definido 
solicitamos que sejam enviados outros documentos com dados mais 
atualizados, considerando que os dados repassados à empresa contratada à 
época para elaboração do estudo eram atuais para aquela empresa. 

Assim solicitamos como definido abaixo: 
• Planejamento Orçamentário do Capesaúde aprovado para 2014; 
• Balancetes de dezembro/2013, janeiro e fevereiro/2014; 
• Número de beneficiários de dezembro/2013, janeiro e fevereiro/2014 

por faixa etária e por tipo de plano (titulares e dependentes naturais); 
• Relatório de gestão 2013; e 
• Plano de pagamento da negociação do déficit acumulado até 2013 

junto à rede credenciada. 
 
Considerando que o prazo que nos foi dado se faz próximo pedimos 

urgência no envio da documentação solicitada. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 
Secretário Geral/CONDSEF 

 
 
 

 


