
II ustrissimo Senhor
SERGIO MENDON<;A
M.D. Secretario de Rela<;5es de Trabalho do IvIinisterio do Planejamento, On;amento
e Gestiio - MPOG.

'-----
A Confedera<;ao dos Trabalhadores no Servi<;o Publico Federal -

CONDSEF, Entidade Sindical de Grau Superior, representante dos
Trabalhadores que mantem vinculo funcional com a Administra<;ao
Publica Direta, Autarquica e Fundacional da esfera federal, bem como,
de suas vinculadas, incluindo Empresas Publicas, com base territorial
nacional e sede localizada no SCS - Edificio Wady Cecilio II - 6° andar
- Brasilia/DF, por seus Diretores Sr. Josemilton Ma uricio da Costa,
servidor publico federai, encontravel na sede da referida Entidade
Sindical, vem a presenya de Vossa Senhoria, em defesa dos direitos,
interesses e garantias da Categoria representada, com fulcro no disposto
em ditames Constitucionais (art. 8° - inciso III c/c art. 37 - inciso VI),
Legais e Estatutarios, informar a proposta dos trabalhadores do
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAP A), aprovada
no ultimo Encontro Nacional do Setor, dia 08/11/2011:

Requerer a corre<;ao das distor<;5es existentes no ambito do
Ministerio da Agricultura. Que esta reparayao seja feita atraves de
Gratifica<;5es ou Carreira Transversal (equi parando com outras
categorias do mesmo nivel) ate a implanta<;ao em definitivo do Plano
de Carreira Unitiirio dos servidores do MAPA. g'
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Plano de Sallde: Implantayao de urn modelo de auto-gestao de plano
de saude para os servidores do MAPA. Que sej a discutida, nos
estados e no Distrito Federal, a migrayao para 0 Capes/Saude do
Ministerio da Saude (plano de auto-gestao existente no 6rgao e que
possibilita a entrada de outros setores), ate a implantayao de urn
Plano de auto-gestao no ambito do MAPA.
Ocupayao dos cargos comissionados DAS' s 1 a 3 em 80% pOl'
funcionario de carreira e, no caso dos DAS' s 4 a 5, em 50% de
servidores de carreira. Conforme dados repassados pelo pr6prio
MAPA para a CONDSEF, mais da metade dos cargos de confianc;a
estao preenchido pOl' pessoas que nao san do quadro do Ministerio.
Destinac;ao de urn maior numero de Func;oes Comissionadas Tecnicas
(FeT), para os servidores do MAPA.
Que seja respeitada a destinayao das Gratificayoes Temporarias das
Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administrac;ao Publica
Federal - GSISTE, conforme legislayao em vigor.
Contratac;ao de novos servidores, atraves de concurso publico, e
substituic;ao imediata de todos os servidores terceirizados.
Lutar pela aprovac;ao da Emenda Constitucional 34, que trata do
retorno da ascensao funcional.
Realizar 0 re-enquadramento dos Auxiliares Operacionais em
Agropecuaria para 0 cargo de Agente de Atividades Agropecuarias ou
Auxiliar de Laborat6rio, e do cargo de Bi610go na Carreira de Fiscal
Federal Agropecwiria.
Recuperac;ao das estruturas ffsicas do Ministerio da Agricultura em
todos os estados.

JosemiJJ; n
Secret:&rio
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