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RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS 
 

Data: domingo, 19 de março de 2017. 
 

Local: sala 11 do Hotel Nacional, em Brasília. 
 

Pauta: 1) Informes; 2) Avaliação de Conjuntura: Contrarreformas Trabalhista e da 

Previdência Social; 3) CAPESAÚDE e GEAP; 4) XV CONFENASPS; 5) Assuntos Gerais.  
 

Estados presentes: RN – PA – CE – MG – RS – ES – PR – SC – SP – SE e Oposições da 

BA, DF e RJ.   
 

Número de participantes: 111 (75 delegados e 36 observadores) 

 

A Plenária Nacional da Fenasps foi precedida da reunião de Diretoria Colegiada, 

realizada na sexta-feira, 17 de março, e do Seminário Nacional sobre a Contrarreforma da 

Previdência e os ataques aos direitos no Brasil, ocorrido no sábado, 18, com participação de 

114 representantes dos sindicatos filiados e das oposições sindicais.  

 

Este evento contou com a presença dos palestrantes Maria Lúcia Fattorelli, 

coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida e Auditora Fiscal da Receita Federal 

e de Vilson Antônio Romero, presidente da Anfip, Auditor Fiscal, jornalista e especialista em 

Previdência Social.  

 

 
 

Os palestrantes reafirmaram a necessidade para que os sindicatos, em todo o país, 

fortaleçam as Frentes contra as Reformas da Previdência e Trabalhista, e implementá-las onde 

ainda não existem, realizando também realizar a Consulta Nacional sobre Reformas e 

Auditoria da Dívida. Para ter acesso às informações, acesse a página da Consulta Nacional 

Sobre as Reformas e Auditoria da Dívida no sítio www.consultanacional2017.com.br.  

http://www.consultanacional2017.com.br/
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É importante aumentar a mobilização, levando essa campanha para os locais de grande 

movimentação: praças, parques, rodoviárias, aeroportos, metrô, dentre outros. 

 

A Secretaria de imprensa e divulgação disponibilizará, aos estados, os vídeos e as 

palestras apresentadas no Seminário. 

 

 
 

 

1. RESOLUÇÕES DE CONJUNTURA E PLANO DE LUTA:  
 

 Considerando os ataques que os trabalhadores vêm sofrendo com seus direitos 

ameaçados pelo projeto do governo ilegítimo, as contrarreformas Previdenciária e Trabalhista, 

e diante da necessidade urgente de Construir a Greve Geral em conjunto com demais setores 

da Classe Trabalhadora e para lutar na defesa das conquistas históricas, e na busca pelo 

atendimento das reivindicações dos trabalhadores e impulsionar a campanha salarial, a 

plenária deliberou: 

 

1. Atualizar a pauta de reivindicações dos servidores do Seguro Social (INSS), 

Seguridade Social (Previdência Saúde e Trabalho – PST) e ANVISA, incorporando as 

demandas aprovadas na Plenária Estatutária e contribuições dos estados. Aprovou 

ainda, que os estados realizem assembleias por local de trabalho na primeira semana de 

maio/2017;  

 

2. INDICATIVO DE GREVE por tempo Indeterminado a partir de 1º de junho, se não 

forem atendidas as reivindicações dos trabalhadores; 
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3. Realizar Encontro Nacional trabalhadores do Seguro Social, Seguridade Social e 

Anvisa no dia 6 de maio, sábado, e Plenária Nacional no dia 7 de maio, domingo, com 

os seguintes eixos de Luta: 
 

a) Reposição das perdas e política de recomposição salariais com base na 

inflação acumulada; 

b) Jornada de 30 horas para todos os servidores sem redução de salário;  

c) Implantação do Plano de Cargos e Carreiras; 

d) Adicional de Qualificação para todos os servidores; 

e) Concurso Público para repor o quadro de pessoal. 

 

 
 

Orientamos os sindicatos estaduais e servidores do Seguro Social, Seguridade 

Social e ANVISA a realizarem assembleias e debaterem as propostas gerais (abaixo) e as 

pautas de reivindicações que serão enviadas previamente, para serem discutidas e 

aprovadas nos Encontros Específicos e Plenária Nacional a serem realizados em maio. 

 

2. PAUTA GERAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE; DO TRABALHO; DA 

PREVIDÊNCIA, DO INSS e DA ANVISA: 
 

1. Cumprimento dos acordos de Greve; 

1.1. Pagamento e incorporação das gratificações para aposentados conforme a Lei; 

1.2. Instituição dos Comitês Gestores de carreira; 

1.3. Pagamento da Insalubridade. 

 

2. Reajuste salarial; 

2.1. Índice de 22,23% (conforme cálculo do Dieese) a ser debatido; 

 

3. Incorporação de todas as gratificações no Vencimento Básico; 
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4. Reestruturação da Carreira; 

4.1. Jornada de 30 horas; 

4.2. Ampliação das faixas salariais; 

4.3. Adicional de Qualificação e de Titulação; 

4.4. Concurso Público para reposição de servidores aposentados, cedidos etc. 

5. Aumento da participação do governo no cálculo da mensalidade da Saúde (per capita); 

6. Melhores Condições de Trabalho; 

          6.1. Infraestrutura; 

          6.2. Combate ao Assédio Moral; 

          6.3. Capacitação. 

7. Correção Tabela do IRPF; 

8. Revisão de valores dos benefícios (vale-alimentação, creche, diárias); 

9. Constituição de um fundo de contribuição patronal de contribuição para aquisição de casa 

própria, saúde, etc. (emergencial), discutir com o governo e trabalhadores; 

NOVAS DEMANDAS - INSS 

1.  Nível Superior para ingresso na carreira (discutir em todos estados); 

2.  Nova redação da Instrução Normativa (IN) n° 74; 

NOVAS DEMANDAS - SAÚDE (PST) 

1.  Apresentar, na proposta de Reestruturação de carreira, o mínimo de 70 pontos na 

gratificação institucional (hoje o mínimo é 50); 

2.  100 pontos para os servidores cedidos. 

 

 

 

 



 

    

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Fax: 61 - 3226.7285 e 3321.1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

  

3. PROPOSTAS GERAIS APROVADAS: 
 

1. Orientar os estados a intensificar a luta unificada construir a Greve Geral para barrar os 

efeitos e as contrarreformas que retiram conquistas e direitos dos trabalhadores; 

 

2. Elaborar cronograma de discussão e atualização das pautas especificas em conjunto com 

as assessorias jurídicas, diante as “novas realidades” do Seguro Social (INSS), 

Seguridade Social (CPST) e Anvisa, levando em consideração as pautas já existentes; 

 

3. Reafirmar junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que a 

Fenasps e os sindicatos são contrários à cobrança do Imposto Sindical e que, caso isso 

ocorra, os sindicatos se comprometem em devolver os valores descontados aos 

servidores; 

 

4. Exigir do Ministério do Planejamento o cumprimento dos acordos de greve, em especial 

a incorporação das gratificações prevista para janeiro de 2017, e prorrogado pelo governo 

para abril de 2017; 

 

5. Que a Fenasps intensifique a cobrança junto ao Ministério do Planejamento e ao 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) o cumprimento do acordo de 

greve, convocando todos os aprovados no concurso do INSS para suprir as vagas 

existentes em todas as APS do país; 

 

6. Que a Secretaria de Aposentados da Fenasps convoque, a cada dois meses, representação 

das secretarias dos sindicatos filiados para discutir as demandas dos aposentados;  

 

7. Orientar os sindicatos em participar dos comitês municipais, regionais e estaduais - 

contra a Reforma da Previdência e Trabalhista - em todos os locais de trabalho, 

colocando nossas reivindicações;  

 

8. Orientar os sindicatos na integração dos servidores da saúde nas lutas unificadas, 

promovendo Encontros estaduais, além de reforçar a participação em todos os fóruns, 

departamentos e comitês estaduais; 

 

9. Elaboração de projetos classistas de Seguridade Social, Trabalho, Educação, Habitação e 

Previdência; 

 

10. Exigir do governo a realização de concurso público pelo Regime Jurídico Único (RJU), 

em todos os órgãos da base da Fenasps; 

 

11. Que a cartilha sobre a Contrarreforma da Previdência, confeccionada pela Fenasps, seja 

divulgada em todas as mídias sociais; 
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12. Orientar os sindicatos estaduais em realizar Encontros para debater os desmontes dos 

núcleos, privatização da saúde e propostas reestruturação da carreira;  

 

13. Que os sindicatos estaduais realizem seminários sobre as Reformas da Previdência e 

Trabalhista, nas diferentes regiões do pais, para organizar a militância e discutir a 

organização e luta dos trabalhadores; 

 

14. Orientar a participação dos (as) trabalhadores (as) na 2ª Conferência Nacional da Saúde 

das Mulheres. A etapa nacional está prevista para os dias 1º a 4 de agosto/17, em 

Brasília; 

 

15. Orientar a participação dos (as) trabalhadores (as) na 1ª Conferência Nacional de 

Vigilância em Saúde que acontecerá no período de 21 a 24 de novembro/17, em Brasília; 

 

16. Convocar reunião de diretoria, Encontros Setoriais e Plenária Nacional Extraordinária, 

respectivamente, para os dias 5, 6 e 7 de maio/17 em Brasília;  

 

17. Realizar reunião do GT/Fenasps - Previdência, Saúde e Trabalho (PST) para atualizar a 

pauta de reivindicações.  

 

18. Realizar o Encontro Nacional dos trabalhadores do Ministério da Saúde: servidores 

cedidos e os centralizados (lotados nos núcleos estaduais); 

 

19. Realizar Encontro Nacional de Peculistas da Geap/Previdência; 

 

20. Realizar Seminário sobre Teletrabalho; 

 

21. Realizar Encontro Nacional de Comunicação. 
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4. GEAP/SAÚDE:  
 

1.  Que a assessoria jurídica da Fenasps impetre ação judicial contra as eleições para os 

conselhos de Administração (CONAD) e Fiscal (CONFIS) da GEAP/Saúde, diante dos 

problemas ocorridos durante o pleito;  

 

2.  Que a assessoria jurídica da Fenasps impetre ação jurídica contra o aumento dos valores 

abusivos da Capesaúde. Quanto ao aumento do GEAP/Saúde, a assessoria jurídica da 

Fenasps já entrou com ação;  

 

3.  Exigir a aplicação das leis de amparo aos idosos, ao estatuto do idoso e direito ao 

consumidor, considerando que a maioria de beneficiários são idosos e doentes, e que tem 

que fazer uma dura opção entre comer e comprar remédio; 

 

4.  Fortalecer a denúncia de que em todos os estados e Distrito Federal os beneficiários da Geap 

estão contribuindo com os mesmos valores e deslocam até mais de seis horas para serem 

atendidos em outras cidades por falta da prestação dos serviços nos municípios e muitas 

vezes, no caso de servidor em atividade, sequer tem abono de ponto. 

 

5. PECÚLIO: 
 

Que as correntes políticas da Fenasps indiquem, urgentemente, 2 (dois) representantes 

para ampliar o GT da GeapPrevidência, que contribuirá com os conselheiros da Fenasps no 

“Viva Previdência” durante o processo do Conselho Deliberativo Provisório, com 

acompanhamento da assessoria jurídica, que se reunirá dia 29 de março de 2017, às 9h, em 

Brasília,  

 

6. COMISSÃO NACIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS DA FENASPS: 
 

1. Que a Fenasps solicite à Direção Central do INSS, em caráter de urgência, audiência para 

tratar das questões referentes ao Serviço Social e aos trabalhadores da área de Reabilitação 

Profissional; 

 

2. Que a Fenasps disponibilize espaço em seu sitio para publicização dos materiais produzidos 

pela Comissão de Assistentes Sociais e Terapeutas Ocupacionais da Fenasps; 

 

3. Indicar aos sindicatos da base da Fenasps a realização de Encontros estaduais para debater 

temas da Conjuntura e o Desmonte das Políticas Sociais, com espaço para o debate dos 

desmontes relativos ao Serviços Social e Reabilitação Profissional. 
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7. COMISSÃO NACIONAL DOS APROVADOS EM CONCURSO DO INSS: 
 

Foi aprovado apoio à luta da Comissão dos Aprovados em Concursos do INSS, porque uma das 

mais importantes reivindicações em caráter permanente é a contratação de servidores para repor 

a força de trabalho. A Direção da Federação vem pressionando os ministérios do Planejamento, 

MDSA e Direção do INSS. 

  

8. XV CONFENASPS: 
 

Aprovada a realização do XV Confenasps, no período de 26 a 29 de outubro de 2017, 

em Serra Negra/SP. E, após a publicação do edital no DOU, será enviada a convocação, data 

dos prazos e toda documentação para eleição dos (as) delegados (as) e observadores (as). 

 

9. INFORMES DO DEVISA/FENASPS: 
 

O Departamento de Vigilância Sanitária (DEVISA) da Fenasps realizou dia 5 de 

fevereiro, em São Paulo, na sede do SINSPREV/SP, o Encontro Nacional do Devisa e dia 6 de 

fevereiro, o Encontro Nacional com os servidores da Anvisa. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, 

reuniões nos Postos da Anvisa em Viracopos, Guarulhos, Congonhas, Campinas e Porto de 

Santos. 

 

Em função da efetivação do último acordo, os servidores do quadro efetivo da Anvisa 

perderam o direito das adicionais de insalubridade e periculosidade, com a mudança da forma 

remuneratória para subsídio a partir de janeiro de 2017.   

 

O Sistema de Registro Eletrônico de Frequência (SIREF) está apresentando diversos 

problemas de operacionalização, registros e gerando inconsistências que pode resultar em 

prejuízos aos servidores. Após a implantação deste controle eletrônico os dirigentes e servidores 

estão enfrentado restrições para o desempenho de suas atividades sindicais. Contudo, o 

Devisa/Fenasps está solicitando a revisão de todo o sistema de frequência de ponto. 

 

Agenda: Dia 20/3, às 9h:30min - Reunião com a Diretoria de Monitoramento 

(DIMON) e às 11h, haverá reunião com a Gerente Geral de Gestão de Pessoas da Anvisa - em 

Brasília. 
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10. CALENDÁRIO GERAL: 
 

20 de março, segunda-feira, das 8h30min às 18h – Evento no INSS: “Gestão de Pessoas em 

Foco” – Objetivo: alinhamento gerencial da Diretoria - Local: auditório do edifício sede, 1º 

andar - (Adm. Central do INSS) 

 

21 de março, terça-feira, das 9h às 11h – Reunião de alinhamento do Regime Especial de 

Atendimento em Turnos (REAT) - INSS;   

 

22 de março - Reunião do Fonasefe, às 15 horas, na sede do ANDES-SN,  

 

22 a 24 de março – Ida a Mossoró/RN para ter conhecimento do Projeto Piloto do Teletrabalho. 

(convite do Presidente do INSS/reunião do dia 10/3; 

 

28 de março - Dia Nacional de Luta Contra a Reforma da Previdência, Trabalhista e em Defesa 

dos Serviços Públicos – com atividades nos Estados e em Brasília; 

 

- Ato em Brasília-  9h Concentração no bloco “K/MPOG” para cobrar resposta da Pauta de 

Reivindicações do SPF e exigir reunião de negociação. Seguir para o MDSA/INSS. Reunião 

Ampliada no Espaço do Servidor - Bloco “C” na parte da tarde. Trazer caravanas da região do 

Entorno de Brasília, convidando outras entidades – MST e MTST, CNBB – e que as entidades 

do FONASEFE convoquem suas categorias sediadas em Brasília que envidem todos os esforços 

para comparecerem com grande representação.  

 

- Realizar atos unificados nos Estados - com todas as entidades dos serviços públicos, centrais 

e demais movimentos sociais, com realização de vigílias nas Superintendências da Previdência 

Social nos Estados.  

 

29 de março, às 9h - reunião dos representantes das forças políticas da Fenasps - GT da 

GeapPrevidência com participação da assessoria jurídica da entidade; 

 

29 de março, às 14h - reunião do GT/Fenasps: Previdência, Saúde e Trabalho (PST) para 

avaliação da minuta de proposta de reestruturação da Carreiras; 

 

5 de maio, sexta feira - Reunião da Diretoria Colegiada; 

 

6 de maio, sábado - Encontros Setoriais; 

 

7 de maio, domingo - Plenária Nacional Extraordinária da Fenasps; 
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11. MOÇÕES APROVADAS: 
 

1. Moção de repúdio contra o Projeto Escola sem Partido, que visa a formação do cidadão 

sem capacidade crítica e pretende criar um pais sem futuro, um povo sem capacidade de luta 

pelos seus direitos; 

 

2. Apresentar moção às centrais sindicais e demais fóruns nacionais de trabalhadores, por uma 

iniciativa de protocolo de Ação Civil Pública pela revogação da venda das reservas do Pré-sal e 

proibição de venda das novas reservas de petróleo e demais minerais, como o Nióbio a preços 

vergonhosos; 

 

3. MOÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES GRÁFICOS DA AGR-CLARIN NA 

ARGENTINA: Os Servidores Públicos Federais da Previdência Social, Saúde e Trabalho 

reunidos em assembleia no dia 11 de março, no SINDISPREV/RS, sindicato que representa 

estes trabalhadores no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, apoiam a luta dos 380 trabalhadores 

gráficos demitidos do grupo AGR-CLARIN, pela sua reintegração imediata e o 

restabelecimento de todos os seus direitos.  Esta emblemática luta iniciada no dia 16 de janeiro 

do corrente ano que se aproxima de dois meses de duração é um verdadeiro exemplo de luta 

independente da classe operária, que com seus próprios métodos ocupou a fábrica em defesa do 

seu trabalho e da sua sobrevivência física. 

 

Nos somamos às numerosas manifestações de solidariedade dos trabalhadores, das suas 

entidades classistas e de personalidades do mundo inteiro contra esse profundo ataque à nossa 

classe, que busca quebrar a espinha dorsal da organização combativa dos operários gráficos e 

liquidar suas conquistas históricas, que entendemos como um ataque de conjunto aos 

trabalhadores do mundo inteiro. 

 

No dia 16 de março de 2017, dia que estará completando dois meses da ocupação do local do 

trabalho, e que estarão sendo impulsionadas mobilizações de sindicatos, de partidos e de 

personalidades nas embaixadas argentinas, prestamos todos o nosso apoio e solidariedade a esta 

luta que será vitoriosa, significará uma vitória dos trabalhadores que estão enfrentando os 

governos capitalistas e seus criminosos planos de guerras de ajuste e repressão contra os 

trabalhadores de toda a América Latina e do mundo inteiro. 

 

Pelo triunfo da luta dos operários gráficos da AGR-CLARIN na Argentina! 

A nossa luta será o nosso triunfo! 

 

 

 

 

Brasília, 21 de março de 2017 

 

Diretoria Colegiada/FENASPS  


