Relatório da Reunião Geap
Data: 20 de setembro de 2018 quinta-feira
Local: Sede da GEAP, em Brasília
Entidades participantes: FENASPS, CNTSS/CUT, CONDSEF, ANFFASINDICAL,
SINAIT
Representantes da GEAP: ASEX, DISAN, CONAD, ANESG

Essa nova reunião é sequência do debate instalado na Mesa de Negociação da
GEAP com as Entidades Nacionais, representantes dos beneficiários, já ocorridas
nos dias 04 e 11/09. Além das entidades nacionais e a Direx, participou desta nova
reunião representação do Vice Presidente do Conad, tendo como proposta o
seguimento dos acordos referentes às Liminares impetradas contra os reajustes
dos últimos anos, propostas de custeios, Direção Fiscal, nova Gestão etc.
As entidades reafirmaram as denúncias já feitas sobre a saída de mais de 200 mil
beneficiários dos planos, o que tem encarecido e trazido débito para a fundação.
As propostas de encaminhamento da reunião foram:
1. Nova reunião do atuário da GEAP com o atuário indicado pelas
entidades signatárias da Mesa.
2. Mantém o sobrestamento de liminares por 90 dias.
3. O CONAD aprovou Resolução que suspende por 40 dias o debate de
custeio, a Mesa tem esse tempo para apresentar ao CONAD proposta,
e para isso a GEAP e as Entidades deverão apresentar 3 cenários
cada, para o debate na Mesa.
4. As Assessorias das Entidades juntamente com a Assessoria da Geap,
peticionarão nos processos encaminhando o sobrestamento das
Liminares por 90 dias.
5. Será elaborado documento pela Diretoria, e será enviado ao CONAD,
garantindo a efetivação do comitê estratégico com as Entidades
nacionais que deverão indicar seus representantes.
6. Durante o período de 40 dias será construída conjuntamente com a
GEAP uma proposta de tabela com valores menores que os atuais.

7. Revisão do refis buscando o parcelamento sem cobrança de taxa de
juros.
8. Fortalecimento dos programas de qualidade de vida e outras formas
de acompanhamento dos prestadores.

Ficou agendada a próxima reunião para o dia 10 de outubro de 2018, às 14
horas.
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