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Em Defesa da Gratificação ao Administrativo do MAPA Dando continuidade à luta 

contra a discriminação salarial existente dentro do Ministério da Agricultura, o Grupo de 

Trabalho da CONDSEF conduzido esta semana por Eudes (PB), Ramsés (AL), e Ismael (DF) 

estiveram com o Deputado Geraldo Simões (PT/BA), indicado pela Comissão de Agricultura 

da Câmara dos Deputados, para conduzir o processo de negociação com as autoridades do 

governo. Conforme havia sido combinado, a CONDSEF entregou ao deputado, cópia do 

relatório do GT instituído pelo MPOG, e vasto material que fundamentam a necessidade de 

criação de uma gratificação especifica para os servidores do MAPA.  

O grupo esteve ainda, em audiência com o Secretário Executivo do MAPA, Dr. Gerardo 

Fontelles, onde foi repassado ao Secretário as ações desenvolvidas no último período, o 

Secretário comprometeu-se fazer contatos com o Dr. João Bernardo, Secretário Executivo do 

MPOG, onde cobrará uma nova audiência para tratar do assunto. A intenção da CONDSEF é 

arrancar do Governo um protocolo que garanta a continuidade das negociações, independente 

de quem estará a frente do governo federal no próximo ano. Emenda da CONDSEF ao PL – 
5920. Ainda em 2009 a CONDSEF conseguiu que o Deputado Carlos Santana - PT/RJ , 

apresentasse uma emenda (no. 20) ao PL 5920, que visava minorar a discrepância salarial 

dentro do próprio MAPA, esta gratificação seria concedida aos servidores de nível auxiliar, 

intermediário e superior não contemplados na carreira de fiscalização do ministério. Em 

outubro de 2009 a CONDSEF esteve  com o relator do PL 5920, Deputado Luiz Carlos Busato 

- PTB/RS, para buscar apoio ao nosso pleito, na ocasião o parlamentar se comprometeu em 

analisar a emenda que corrige a atual distorção.  No entanto, o Ministério do Planejamento já 

afirmou que caso a emenda fosse acatada pelo deputado, a orientação é que ela fosse derrotada 

no Plenário da Câmara. Em audiência ocorrida no MPOG com o Dr. Duvanier Ferreira - 

Secretário de Recursos Humanos, a CONDSEF cobrou novamente a reabertura das negociações 

para tratar do pleito dos administrativos do MAPA.  

Fomos surpreendidos pela presença de servidores vindos dos estados de Minas Gerais e 

do Paraná, que novamente estão desenvolvendo trabalhos paralelos e isolados, e que têm 

trazidos alguns transtornos para o alcance de nosso objetivo. Quanto ao abaixo assinado que 

está circulando em alguns estados, a CONDSEF avalia que é mais um instrumento de pressão, 

no entanto, reafirma que ações isoladas só ajudam o Governo a nos dividir. 

 

Brasília, 14 de Abril de 2010 
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