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Ofício CONDSEF nº 191/2014. 
Brasília-DF, 16 de julho de 2014. 

 
 

Ilustríssima Senhora 
ANA CRISTINA WRANZLER 
Secretária-Executiva do Ministério da Cultura 
 
 
Assunto: Encaminhamentos da Reunião. 

 
 
 
Senhora Secretária-Executiva, 
 
A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF, entidade sindical legalmente constituída, inscrita 
no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Bloco “L”, nº 30, 5º Andar, 
Edifício Miguel Badya, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70394-901, neste ato representada 
por seu Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da Silva, vem, respeitosamente, perante V. 
Sa., dizer e ao final expor e requerer o que segue:  

 
Após reunião realizada entre representantes desta entidade e o MinC 

em 03 de julho do corrente, enviamos, conforme combinado, o Ofício CONDSEF nº 
185/2014, que segue em anexo. Neste documento registramos o que ficou acertado 
entre as partes, de acordo com solicitação da Senhora Secretária Executiva do MinC, 
Ana Cristina Wanzeler. 

 
Neste contexto, gostaríamos de ressaltar que o encaminhamento 

proposto pelos representantes sindicais para o MinC foi que este ministério enviasse 
ao MPOG um ofício solicitando a presença de um representante do planejamento, 
com poder decisório, em uma reunião para apresentação de contraproposta à pauta 
protocolada em 07/02/2014 – Ofício/CONDSEF nº028/20014, dentro do prazo do dia 
9 de julho e não uma solicitação para que este ministério indicasse um representante 
para comissão mista sugerida pelo Ministério da Cultura, conforme consta no ofício 
289/SE/MinC, encaminhado à Condsef em 9 de julho de 2014. 

 
Diante do exposto, solicitamos que fosse feita uma retificação do 

mesmo, sendo enviado para o MPOG novo ofício com as devidas solicitações 
acordadas entre os representantes desta entidade e o MinC, com prazos devidamente 
revistos, levando em consideração a celeridade na abertura de negociações com a 
categoria, tendo em vista o cumprimento da Decisão Liminar 4497 do Ministro 
Napoleão Nunes Maia. 

 
 
 

 
Secretário Geral da CONDSEF 
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