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Ofício/CONDSEF Nº 100/2014.  

Brasília-DF, 4 de abril de 2014. 
 
Ilm.º Senhor 
CASSIMIRO PINHEIRO BORGES. 
MD. Presidente da CAPESESP. 
 
Assunto: Carta PRE 557 
 
 
 
 
 Senhor Presidente, 
 
 

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 o recebimento da Carta PRE 557 de 27 de março de 2014, 
em resposta aos Ofícios CONDSEF N.º 074 e 093 de 17 e 26 de março de 
2014, estamos comunicando a V. S.ª, que a Direção da CONDSEF, não 
acata a Decisão da Direção do CAPESESP, de contratar uma empresa de 
auditória para fazer as analises das assinaturas, pois entendemos que essa 
é mais uma manobra para não cumprir com a decisão dos(as) 
Associados(as), bem como, estranhamos que em todos os momentos a 
Direção do Plano argumenta que vêm trabalhando no vermelho, no 
tocante as receitas x despesas, e evidentemente da noite para o dia, 
aparecem recursos para contratar a peso de ouro, consultorias, para 
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implementar reajustes absurdos aos(as) Associados(as), bem como, fazer 
levantamento de assinaturas que foram colhidas justamente junto aos(as) 
Companheiros(as), que não acreditam mais na atual gestão do Presidente 
do Plano. Portanto, a CONDSEF em respeito aos seus representados, vêm 
através deste, exigir que sejam acatadas as assinaturas do Abaixo-
assinado, e que o presidente do CAPESESP, senhor Cassimiro Pinheiro 
Borges, cumpra com a sua palavra, e renuncie imediatamente da 
Presidência da CAPESESP. Conforme o desafio lançado durante o XI 
Congresso da CONDSEF. 
 É o mínimo que esperamos de V. S.ª. 
 Certos do Vosso atendimento, antecipamos nossos protestos de 
estima e consideração. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Secretário Geral/CONDSEF 


