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Ofício CONDSEF nº 216/2012.

Brasília, 24 de setembro de 2012.

Ilustríssimo Senhor
SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA
Secret ário de Relaç ões de Trabal ho
Planejamento, Orçamento e G estão

no

Serviço

Público

do

Ministéri o

do

A Confederaç ão dos Trabal hado r es no Ser viço Público Feder al – CONDSEF,
Entidade Sindical de Grau Superior, representante dos Trabalhadores que mantém
vínculo funcio nal com a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacio nal da
esfera federal, bem como, de suas vinculadas, incluin do Empresas Públicas, com base
territorial nacional e sede localizada no SD S, Ed. Miguel Badya, Bloco L, nº 30 – 5º
andar – Brasília/DF, por seu Diretor Sr. Josemilton Maurício da Costa , servidor
público federal, encontrável na sede da referida Entidade Si ndical, vem à presença de
Vossa Senhoria, em defesa dos direito s, interesses e garantias da Categoria
representada, com fulcro no disposto em ditames Constitucio nais (art. 8º - inciso III
c/c art. 37 – inciso VI), Legais e Estatutários , expor e requerer o que se segue:
Tomamos conhecimento através de publicação na Intercom do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do dia 20/09/2012, cópia da
Comunicação Interna em anexo, que o Ministério do Planejam ento, Orçamento e
Gestão dará contin uidade as negociações junto ao Ministério da Agricultura com o
intuito de elaborar uma proposta de Gratificação Especial de Emergência aos
servidores do quadro do MAPA, integrantes do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo.
Aproveitamos a oportunidade p ara reafirm ar que a CONDSEF é favorável ao
referido pleito, haja visto as enormes distorções existentes entre os funcionários
daquele órgão . Para tanto, solicitamos de Vossa Senhoria, uma resposta oficial da
Secretaria de Relações de Trabalho acerca destas negociações em curso, pois a nota
publicada na Pagina Oficial do MAPA , na internet, gerou uma eno rme expectativa em
nossa base de representação.
Certos do atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno.
Atenciosamente ,

Secretário G eral da CONDSEF
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