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Relatório da Plenária Setorial do MAPA
Data: 18/09/2009
Horário: 10 horas
Local: Auditório da FENASPS (Brasília-DF)

Contando com a participação de representantes dos seguintes Estados: AC, AL,
AP, BA, CE, DF, GO, MG, MT, PB, PE, PR, RJ, RN, RR, SC, SE e TO, reuniram-se em
Brasília para a Plenária Nacional dos Servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, na sede da FENASPS, conforme convocatória da CONDSEF. Após os
informes da negociação com o Governo sobre a luta pela Gratificação aos Técnicos
Administrativos do MAPA (já repassados pela CONDSEF para todos os estados), os
representantes dos Estados informaram também a situação em cada Superintendência, na
qual a desmotivação dos servidores é generalizada, sendo que, em alguns Estados, está
havendo a solicitação em massa de redistribuição para outros Órgãos. Informado sobre o
estudo que está em andamento no Planejamento para o reajuste do Vale-alimentação
(possivelmente para 2010) que será encaminhado através de Projeto de Lei. A Plenária
Nacional do MAPA adotou as seguintes deliberações:
a) 01 de Outubro - Entrega do abaixo-assinado ao Presidente Lula, com cópia ao
Ministro da Agricultura. A Plenária indica paralisação nacional (por 24 horas) dos
servidores do MAPA neste dia, acompanhado de uma manifestação pública em
Brasília.
b) Participar da Marcha a Brasília que será organizada pela CONDSEF no final de
outubro ou início de novembro (definição na Plenária Nacional do dia 19/10).
Orientamos aos servidores do MAPA que participem das caravanas que virão dos
Estados.
c) Exigir do Ministério do Planejamento a criação do Grupo de Trabalho do MAPA,
conforme ficou acertado na audiência do Secretário de Recursos Humanos do
MPOG na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.
d) Lutar pela autogestão do Plano de Saúde do MAPA.
e) Indicativo de construção da Greve do setor para o primeiro trimestre de 2010,
buscando paralisar os setores estratégicos do MAPA, como: a folha de pagamento,
recursos humanos, transporte, protocolos etc.
f) Incorporar a luta pela aprovação do Projeto de Emenda Constitucional que garante
a Ascensão Funcional no Serviço Público.
g) Indica ao Conselho Deliberativo da CONDSEF a realização do Encontro Nacional
do MAPA para o mês de novembro (final do mês).
h) Que a CONDSEF encaminhe documento ao Ministério da Agricultura requerendo o
número de ocupantes de DAS's que não fazem parte do quadro do MAPA.
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i) Reformulação parcial do Grupo de apoio/estudos do DARA, com a seguinte
formulação: Ramsés (AL), Isa (PR), Venceslau (MG), Jorge (AC), Flávio (SC),
Eugênio (BA), Eudes (PB), Fernando (PE), Mariluce (RR), José de Fátima (DF) e
Marconi (DF).
j) Que os Estados elaborem documentos para serem encaminhados ao Ministério
Público denunciando o não cumprimento de acordo por parte do governo. A
CONDSEF produziu um documento com todos os acordos não cumpridos e
já protocolados no Ministério Público Federal, o objetivo é produzir um Termo de
Ajuste de Conduta que obrigue o governo a cumprir o que foi acordado.
k) Aprovado a Moção de apoio ao Projeto da Federação Única dos Petroleiros por um
novo marco regulatório para a exploração do Petróleo no Brasil. Sendo o que
tínhamos a relatar,
Brasília, 18 de Setembro de 2009.
Saudações Sindicais,

Diretores/CONDSEF

