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RELATÓRIO DE REUNIÃO NA DGP/INSS 

  

 
 
Presentes:  
INSS 
Thiago Vesely e Mônica Arcoverde 
 
FENASPS e sindicatos filiados 
Fausto Schneider (RS), Maria Helena (MG), Paulo Henrique (SP), Thaize Antunes 
(SP) e Thiago Manfroi (RS) 
 
Data: quarta-feira, 10 de maio de 2017 
 

Representantes da Fenasps e sindicatos filiados reuniram-se na Diretoria de 
Gestão de Pessoas do INSS nessa quarta-feira, 10 de maio, na continuação das 
negociações estabelecidas em reuniões anteriores, em 24 de abril e 20 de março. 

 
Sobre o Comitê da Carreira, a DGP informou que a minuta de decreto se 

encontra no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) aguardando 
assinatura do Secretário Executivo da pasta, Sr. Alberto Beltrame. A DGP informou 
ainda o protocolo Sipps n. 437238198, recebido por aquele Ministério em 27/03/2017. 

 
Tratamos ainda da questão da norma que suspende a progressão para o 

mandato classista, insistindo na necessidade de revogá-la, uma vez que a lei dispõe 
apenas da possiblidade de suspensão no caso de promoção por merecimento. Os 
membros da DGP informaram que após retorno de consulta feita à Procuradoria tal 

http://www.fenasps.org.br/destaque/1431-em-reuniao-na-dgp-fenasps-busca-resolucao-para-pendencias-do-acordo-de-2015-e-demais-demandas
http://www.fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1405-fenasps-participa-de-tres-reunioes-nos-dias-21-e-22-de-marco-leia-relatorios
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normativo será revogado, pois chegou-se a um entendimento que enquanto não 
ocorrer regulamentação, não há que se falar em suspensão. 

 
Sobre o Adicional de Qualificação, que se encontra em trâmite desde novembro 

de 2016, a DGP informou que empreenderá esforços para trazer informações na 
próxima reunião já agendada pois dependem de resposta do Ministério do 
Planejamento. 

 

 
 
Desconto das paralisações de 2017 
Vale ressaltar que a Fenasps solicitou o sobrestamento do desconto dos dias 

de greve realizados neste ano – 15 de março, 28 de abril e 8 de maio – para que seja 
feita a devida negociação.  

 
Sobre esse ponto o Diretor de Gestão de Pessoas, Thiago Vesely informa que, 

em atenção ao pleito da Fenasps, sobrestará o desconto por 30 dias. 
 
Tendo em vista pontos pendentes e urgentes sem solução política por parte do 

governo, foi marcada nova reunião para o dia 29 de maio, às 14h, com a presença do 
presidente do INSS, Leonardo Gadelha, demais membros da direção do instituto e o 
Secretário Executivo do MDSA, Alberto Beltrame. 
 

Brasília, 11 de maio de 2017 
 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 


