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Ofício/CONDSEF/Nº 025/2012. 
Brasília, 14 de fevereiro de 2012. 

 
Excelentíssimo Senhor 
GONZAGA PATRIOTA 
M.D. Deputado Federal/PSB-PE. 
Nesta.  
 
 
 Senhor Deputado, 

 
 
 
 
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 no SCS – Edifício Wady Cecílio II – 6º andar 

– Brasília/DF, por seu Diretor Sr. Josemilton Maurício da Costa, 

servidor público federal, encontrável na sede da referida Entidade 

Sindical, vem à presença de V. Ex.ª, 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: 

Estamos acompanhando as denúncias de desvio de verbas no 

DNOCS, como também um ataque pela imprensa escrita e falada aos 

Trabalhadores do DNOCS, principalmente no tocante a uma Gratificação 

que eles recebem a mais de trinta anos, criada e reafirmada através de 

Decretos e Leis. Realizamos um grande ato no dia 08/02/2012 com a 
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participação de Trabalhadores de todo polígono da Seca. Esta atividade 

contou com mais de trezentos Trabalhadores do DNOCS na ocasião 

foram discutidos e aprovados vários encaminhamentos, entre eles de 

solicitar a V. Ex.ª como Presidente da Frente Parlamentar do Nordeste, 

uma reunião com toda a Bancada do Nordeste, para tratarmos das 

demandas dos Trabalhadores, entre elas a Reestruturação do Órgão, 

Plano de Carreira e Gratificação, como também solicitar a Bancada do 

Nordeste que agende uma reunião com o Ministro Fernando Bezerra da 

Integração e com a Ministra Mirian Belchior do Planejamento.  

Certo do seu compromisso com aquela Instituição, ficamos no 

aguardo de uma breve resposta. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 
Secretário Geral/CONDSEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


