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Nota de Esclarecimento  
 

 
 
A FENASPS vem através desta tornar público que a matéria veiculada no site da Associação 
Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social - ANASPS, informando que as 
Entidades Nacionais reunidas no dia 17 de março/11 já teriam definido o novo Diretor Executivo 
para a GEAP.  A FENASPS informa que apesar de ter atendido ao chamado do Secretário 
Executivo do Ministério da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, em momento algum avalizou a 
indicação do nome do candidato a Diretor Executivo para a Fundação GEAP. Esclarecemos, ainda, 
que jamais esta Entidade se proporá a ferir ou afrontar deliberações do CONDEL, Órgão 
competente para admitir ou demitir os Diretores da Fundação, e que em reunião plenária já definiu 
os critérios para o cargo. O nome do candidato indicado pelo governo, apresentado na citada 
reunião não apresentou a documentação que comprove sua experiência na área de saúde 
suplementar e previdência complementar. Vale elucidar que a ANASPS nunca falou e jamais vai 
falar em nome da FENASPS, Entidade democrática, autônoma e independente dos governos e 
patrões, que tem como princípio ouvir a sua Direção e através dos fóruns nacionais, ouvir suas 
bases, portanto nossa representação jamais iria se posicionar isoladamente.  
 

- Nota Publicada no Informativo Semanal da ANASPS: Ano XIV, Edição n.º 961 - Brasília, 18 de Março de 2011 
GEAP TEM NOVO DIRETOR EXECUTIVO 

O Secretario Geral do MPS, Carlos Gabas, e o presidente do INSS. Mauro Hauschild, se reuniram com o 
presidente da ANASPS, Paulo César Régis de Souza, e dirigentes da CNTSS e da FENASPS,  quando 
foram examinadas ações visando à melhoria do atendimento da GEAP. Na oportunidade, foram informados 
que o Governo, através dos ministérios da Previdência, Saúde e Transportes, indicaram para a nova 
Diretoria Executiva da GEAP o Sr. Carlos Célio Andrade dos Santos, servidor do Banco do Brasil, com 
passagem pela Cassis,  
 

 
Atenciosamente, 
 

Brasília, 22 de março de 2011 
 
 
 
 

Valmir Braz de Souza e Cleuza Faustino do Nascimento 
Conselheiros eleitos pelo Ministério da Saúde na GEAP 


