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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE RELAÇÕES DO TRABALHO DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB, REALIZADA NOS DIAS 10 e 11
DE DEZEMBRO DE 2008.

Aos dez e onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, na sala de reuniões do
segundo andar do edifício da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB/MATRIZ, em
Brasília – Distrito Federal, foi realizada a 12ª Reunião Ordinária do Fórum de Relações do
Trabalho, com a presença dos membros do EMPREGADOR: Alexandre Magno Franco de
Aguiar – Diretor de Recursos Humanos e Modernização da CONAB e COORDENADOR do
Fórum, Milton Elias Ortolan, Thiago Alexandre Ribeiro Lima, Gabriela Pessôa Monteiro e
Kalinca da Costa Assis; EMPREGADOS: Francisco de Assis Xavier Segundo – Secretário do
FRT/CONAB, Elizeu Lima Sousa, Reinaldo Marajó da Silva, José Pereira Rocha e Paulo de
Fátima Fonseca Melo. Participaram como convidados do Empregador: Roberta Marchini
Loureiro – SUREH, e Enos Barbosa de Souza – Presidente da ASNAB. O Coordenador,
inicialmente, deu as boas vindas aos presentes, em seguida, passou a palavra ao Secretário
do Fórum que procedeu a leitura da pauta anexa para discussão. Logo após, iniciaram-se os
debates dos pontos da pauta, iniciando-se pelo ITEM 01) POSICIONAMENTO SOBRE O
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS - O coordenador informou que a nova versão do PCCS,
após a discussão com a Diretoria Nacional da ASNAB, se encontra na CONAB, onde será
entregue ao Diretor do DEST, no momento oportuno. Foi entregue uma cópia do plano aos
membros representantes dos empregados. ITEM 02) INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO, APÓS ANALISE PELO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO – O Coordenador
informou que o Grupo de Trabalho que analisa o assunto foi prorrogado, pelo prazo de 60 dias,
para conclusão dos trabalhos, e entregou cópia da Portaria. ITEM 03) POSICIONAMENTO
QUANTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SOBRE O APORTE FINANCEIRO PARA O
CIBRIUS – O Coordenador informou que a Diretoria da Conab realizou uma reunião, com o
autorial, Sr. Gazone, na qual foi levantado o valor total de quase R$400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais) para o saldamento da dívida; que posteriormente será feito
uma licitação para contratação de uma empresa de auditoria, para confirmação dos valores
reais, que após isto será levado para o DEST, e depois se fará uma reunião com as Entidades
representativas para discussão. Os empregados informaram que desconhecem o salda mento
da dívida que está acontecendo, e solicitaram maiores informações. ITEM 04)
POSICIONAMENTO SOBRE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS / DIREITOS QUE FORAM
ESTENDIDOS AOS EMPREGADOS QUE RETORNARAM ADMINISTRATIVAMENTE PELA
LEI Nº 8.878/94, AOS EMPREGADOS QUE RETORNARAM JUDICIALMENTE PELA
MESMA LEI - O Coordenador solicitou um prazo para análise das questões dos anistiados que
retornaram judicialmente, tendo em vista ser necessário a análise de cada caso. Os
representantes dos empregados reafirmaram que estes empregados têm direito aos mesmos
benefícios daqueles empregados que retornaram administrativamente pela mesma Lei de
Anistia. ITEM 05) POSICIONAMENTO SOBRE A CONCESSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO
PARA EMPREGADOS QUE RETORNARAM ADMINISTRATIVAMENTE PELA LEI 8.878/94 Tendo em vista que a análise sobre este tópico não foi concluída, o Coordenador informou que
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enviará a resposta, via Carta, ao FRT. ITEM 06) INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS
EMPREGADOS QUE FREQUENTAM CURSO DE GRADUACAO – O Coordenador informou
que levou à REDIR voto sobre o tema, mas que houve pedido de vista. Os Empregados
solicitaram que fosse regulamentada a questão junto à PROGE, para posterior aprovação junto
a REDIR. ITEM 07) EXTENSÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ASSISTÊNCIA AOS
PORTADORES DE DOENÇA E NECESSIDADES ESPECIAIS, NO QUE DIZ RESPEITO AOS
PORTADORES DE DIABETES TIPO II, CONFORME PARECER MÉDICO DO DR. NELSON
RASSI – De acordo com a Nota Técnica GEBEM nº 006/08, não foi aprovado o benefício. Os
empregados registraram que a Nota Técnica não analisou o Parecer médico do Dr. Nelson
Rassi, apenas mostrou uma alternativa a ser seguida pela Empresa e solicitaram novo
posicionamento por parte da Direção da Conab. O Coordenador informou que efetuará nova
análise, mas que este tema ficará suspenso até que seja feita a licitação para contratação de
médicos, em razão de relatório da auditoria, e que, após definido o vencedor, o caso será
novamente analisado.ITEM 08) POSICIONAMENTO SOBRE O REQUERIMENTO
PROTOCOLADO PELOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS NO FRT/CONAB, NO
DIA 14.10.2008, REFERENTE A PROPOSTA DE ADITAMENTO AO ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL, REPOSIÇÃO SALARIAL E
PAT/TICKET – As proposta não foi aceita em razão da vigência do Acordo Coletivo de
Trabalho – 2007/2009, Cláusula 55. ITEM 09 ) CONVERSÃO DE MAIS 1/3 DO SALDO
EXISTENTE DA LICENÇA PRÊMIO - O Coordenador informou que não é possível por razões
orçamentárias e entregou cópia do Processo referente ao assunto aos representantes dos empregados.

ITEM 10) DISCUSSÃO SOBRE A LEI 11.788, DE 25/09/08, SOBRE A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA CONAB – O Coordenador
informou que o Fórum de Relações de Trabalho tem como objetivo a resolução de questões
dos trabalhadores da Conab, e que os estagiários não têm vinculo com a Conab. Por fim,
informou que a matéria já foi regulamentada por Voto, tendo entregue o mesmo aos
representantes dos Empregados. ITEM 11) DISCUSSÃO SOBRE A SITUAÇÃO DOS
EMPREGADOS CEDIDOS PELA LEI 10.470, AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS E
O REINGRESSO A ESCOLA – O Representante dos Empregados registrou que alguns
empregados cedidos à cidades do interior tem dificuldades financeiras para fazer os exames
periódicos na Capital, necessitando do recebimento de diárias e solicitou que na Portaria que
autoriza a cessão destes saísse o local específico de sua lotação. Que a Conab paga diárias
diferenciadas aos cedidos. A alguns são pagas 3 diárias, a outros 1,5. Afirmaram que quando
alguns empregados são transferidos para órgãos do interior, mas suas lotações continuam na
capital, não recebem diárias.Os próprios empregados argumentaram que muitas vezes a
mudança da Capital para o Interior se dá por interesse do órgão e anuência do empregado,
sendo em alguns casos devido a estabilidade familiar e proximidade a este local. Os
Empregadores argumentaram que na maioria das vezes as Portarias de cessão saem com o
local exato da cessão e que as mudanças/transferências só se concretizam com a anuência
dos empregados. Registraram que, na maioria das vezes, quando há essa transferência dentro
do órgão, a Conab não é notificada e que, neste caso, os empregados devem solicitar aos
órgãos que Oficiem à Conab para regularização de suas lotações. Afirmaram, também, que
irão verificar com as Regionais como esta questão das diárias poderá ser resolvida, mas que a
Conab deve ser oficiada desta mudança da Capital para o Interior. A questão do reingresso a
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escola foi colocada pelos Representantes dos Empregados que informaram que alguns
empregados estão cedidos a locais com ponto eletrônico e que os seus superiores não querem
flexibilizar o horário para facilitar o acesso aos estudos. Os Empregadores argumentaram que
não podem obrigar os órgãos cessionários; que o horário de trabalho é o do órgão cessionário,
inclusive citando que nos órgãos cujo horário de trabalho é de 06 horas diárias os cedidos
trabalham às 06 horas, mas pediu que fosse enviado à SUREH/GECAT uma lista dos órgãos
que não estão flexibilizando o horário, e que aquela Gerência entraria em contato com os
órgãos, tentando viabilizar a questão. Os representantes dos empregados informaram que,
inicialmente, poderia ser contatado o INMET de Goiás. ITEM 12) POSICIONAMENTO DOS
REQUERIMENTOS FORMULADOS PELOS EMPREGADOS ELIURDE DO ROSÁRIO
MOREIRA PINHEIRO E REINALDO MARAJÓ DA SILVA, LOTADOS NA SUREG/MA E
SUREG/TO, QUE TRATA DE ATOS PRATICAS ATRAVÉS DOS ATOS DIAFI Nº 1.000,DE
30/07/98 E 028 E 029,DE 04/02/2004, PORTARIAS 373 E 374,DE 16/08/2003 – Os
Empregadores informaram que a Sumoc já emitiu um Parecer sobre o assunto e que o Processo está
na Procuradoria para análise. ITEM 13)
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA
APOSENTARIA, CONFORME CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO ACT - Foi acertado que
na próxima reunião do Fórum, os Empregadores levarão uma proposta sobre o tema para ser analisada
pelo Fórum, Asnab e Empregados, conforme estipula a Cláusula e que posteriormente será criado
Grupo de Trabalho para discutir a questão. ITEM 14) INFORMES GERAIS – Foi perguntado

sobre os casos dos Empregados: Maria Helena Fagundes, José Cândido da Silva, da
Sureg/CE; Maria do Socorro Lima de Oliveira e Mirton Brito de Oliveira, da Sureg/CE Em relação à empregada Maria Helena Fagundes, os Empregadores informaram que o caso continua
em análise, que são inúmeros requerimentos da empregada, e que, inclusive, o Presi, solicitou vista do
processo;Em relação ao empregado José Cândido da Silva, da Sureg/CE, foi verificado que até hoje
não foi mudado seu cargo de AAD para ATA, sendo informado pelos Empregadores que estaria
resolvido em breve, sendo o Fórum comunicado quando do acerto da questão; Em relação à redução
da jornada de trabalho da empregada Maria do Socorro Lima de Oliveira, foi informado que o caso já foi
resolvido; Já quanto ao empréstimo incorreto do empregado Mirton Brito de Oliveira, efetuado pelo
Banco Panamericano, ficou acordado que o Thiago, SUMOC, entraria em contato com o Sr. Elizeu, no
dia 15/12/2008. Em seguida, ficou agendado que a próxima reunião do FRT/CONAB, será

realizada nos dias 18 e 19 de março de 2009, em Brasília – DF. Não havendo mais nada a
tratar, foi encerrada a reunião e, para que esta produza os efeitos legais, lavrou-se a presente
ATA, que lida por todos, vai assinada por mim FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO,
que Secretariei, pelo Coordenador e demais membros presentes.
MEMBROS REPRESENTANTES DO
EMPREGADOR

MEMBROS REPRESENTANTES
DOS EMPREGADOS

Alexandre Magno Franco de Aguiar
Coordenador

Francisco de Assis Xavier Segundo
Secretário

Milton Elias Ortolan
Membro

Elizeu Lima Sousa
Membro
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Thiago Alexandre Ribeiro Lima
Membro

Reinaldo Marajó da Silva
Membro

Gabriela Pessôa Monteiro
Membro

Paulo de Fátima Fonseca Melo
Membro

Kalinca da Costa Assis
Membro

José Pereira Rocha
Membro

OBS.ORIGINAL ASSINADA.
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