
 

ATA DO 3º ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO COM A 

PRESENÇA DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO 

SETOR. 

 

Aos 16 dias do mês de agosto de 2009, às 14 horas, reuniram-se 

as entidades CONSEF, FENASPS, CNTSS, ASDERT no 

Auditório da FENASPS localizado no SDS, Edifício Venâncio V, 

Loja 28, Térreo, Brasília/DF, para definir as estratégias a serem 

implementadas nacionalmente. Presentes delegações dos Estados 

de Alagoas, Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, 

Pernambuco, Piauí, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio 

Grande do Norte, Rondônia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

Sergipe, Tocantins e do Distrito Federal. A representante da 

CONDSEF, Srª Beth Lima, iniciou os trabalhos colocando a 

necessidade da unificação da linguagem e ações a serem 

utilizadas pelas entidades representativas junto ao MPOG e MTE. 

Em seguida, o representante da FENASPS, Sr. Jorge Ricardo 

Moreira esclareceu sobre planos de carreiras já conquistados por 

outros setores, e que a FENASPS está na luta pela aprovação do 

Plano de Carreira Específico dos Servidores do MTE . O 

representante da CNTSS, Sr. José Cláudio Silva Barreto, 

informou que a Confederação apóia o Plano de Carreira 

Específico e também estará junto aos trabalhadores do setor pela 

aprovação do mesmo. O membro da mesa, Sr. Rogério Antonio 

Expedito, conduziu os trabalhos, no sentido de organizar os 

pontos já deliberados nos encontros ocorridos durante o período 

matutino que se desdobrou nos tópicos relatados nas propostas a 

seguir: 1- Pressionar o Ministério do Planejamento e a Casa Civil 

de forma que o Plano de Carreira seja efetivado o mais rápido 

possível; 2- Que haja melhoria nas condições de trabalho e 

combate ao assédio moral sofridos pelos trabalhadores; 3- 

Constituição do Comando Nacional de Mobilização envolvendo 

as entidades e Estados em caráter permanente; 4- Construção de 

um processo de mobilização junto aos Parlamentares; 5- 



 

Mobilização junto ao MPOG, em defesa do Plano de Carreira 

Específico do MTE. 6- Realização de uma campanha de 

conscientização visando abranger todos os servidores ativos, 

aposentados e pensionistas de forma a dar maior visibilidade ao 

movimento; 7- Aumento do valor do vale-alimentação; 8- 

Realizar levantamento do montante de multas executadas pelo 

MTE e que esse dado seja argumentado em mesa de negociação 

com o Governo, caracterizando que o MTE é órgão arrecadador; 

8- Buscar que a GEAP volte a utilizar o princípio solidário e caso 

não seja atendido, iniciar a discussão de criação de um plano de 

auto-gestão para os servidores do MTE; 9- Ficou definido 

calendário para mobilização, dia 20 de agosto de 2009 – Ato no 

MPOG com assembléias nos Estados e dia 25 – Dia Nacional de 

Luta com paralisação. E, para finalizar, lavramos a presente ata, 

que segue assinada pelos representantes das Entidades 

CONDSEF, FENASPS, CNTSS e anexadas, as cópias das listas 

de presença dos participantes. Brasília/DF, 16 de agosto de 2009.  
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