
 

    

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 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PLANTÃO 

EM 17 DE MAIO 

 

  
 

Fenasps teve representação na reunião do FONASEFE, pela manhã... 

 
Os integrantes do Plantão/Fenasps, nesta terça-feira, 17 de maio, participaram 

da reunião do Fórum de Nacional de Entidades dos Servidores Públicos Federais 
(FONASEFE), pela manhã e na reunião de organização do lançamento da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, à tarde. 
 

Sobre a reunião do FONASEFE, foi reafirmado o calendário nesta semana, com 
ampliação de atividades junto ao Congresso Nacional, contra o PLP 257/2016, nas 
comissões em relação aos PLs dos acordos de greve, e no STF, sobre a discussão da 
data-base dos SPFs, que está com o ministro relator Dias Toffoli.  

 
Foi ressaltada a importância de que os fóruns estaduais convoquem as 

entidades de trabalhadores municipais e estaduais, para debater os graves ataques 
que estão contidos no PLP 257 e na Reforma da Previdência e a luta em defesa do 
serviço público de qualidade, bem como as condições de mobilização diante da 
conjuntura atual. O FONASEFE encaminhará às entidades a moção de repúdio 
entregue pela Fenasps, sugerindo que as mesmas a subscrevam para referendar sua 
importância e intensificar sua divulgação. Mais informações serão enviadas 
posteriormente, no relatório do FONASEFE. 

 
Já à tarde, na reunião da Frente em Defesa da Previdência Social, no Senado, 

foi debatida a proposta da Reforma da Previdência, com ênfase no desmembramento 
do INSS por meio da publicação da MP 726/2016. A reunião contou com a presença de 
um número expressivo de entidades e ficou explícita a preocupação de todos com a 
extinção do Ministério da Previdência Social e seu desmembramento nos ministérios 
da Fazenda e do Desenvolvimento Social e Agrário. Ficou deliberada na reunião a 
criação de um pequeno comitê para elaborar as emendas à MP 726, cujo prazo para 
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encaminhamento é quarta-feira (18). As mesmas serão subscritas pelos senadores 
Paulo Paim e Regina Sousa. 

 
Os representantes da Fenasps reafirmaram que a ida do Conselho Nacional de 

Previdência Social, da DATAPREV e da PREVIC para o Ministério da Fazenda é um 
movimento inicial, apenas o indicador do que virá em seguida: rebaixamento dos 
valores do teto dos benefícios, adoção de idade mínima para as aposentadorias por 
tempo de contribuição, desvinculação do valor dos benefícios previdenciários do 
salário mínimo, desvio dos recursos da Seguridade Social para outros fins e total 
impulso da Previdência Complementar Privada.  

 

  
 

...assim como na reunião da Frente em Defesa da Previdência Social, no Senado, à tarde 

 
 
Ou seja, a priorização do atendimento dos interesses do capital financeiro em 

detrimento da proteção social dos trabalhadores. Estas medidas são o golpe final no 
âmbito das Políticas Sociais e a mostra do desmonte dos direitos previdenciários. 

 
Da mesma forma, a Fenasps denunciou o total desconhecimento deste governo 

provisório das condições de trabalho, da estrutura física e dos processos de trabalho 
realizados pelos servidores do INSS, bem como sua função social. A federação 
solicitou que na audiência pública do dia 31 de maio a Frente Parlamentar convoque a 
presidente do INSS para aprofundar essa discussão, bem como os ministros da 
Fazenda e do Desenvolvimento Social e Agrário. 

 
Na oportunidade, a Fenasps entregou em mãos para os senadores Paulo Paim e 

Regina Sousa a moção de repúdio contra o desmonte da Previdência. O senador 
Paim, ainda na noite desta terça-feira, 17, se pronunciará no Plenário do Senado, 
lendo a carta da Frente “Reestruturação da Previdência Social”, elaborada a pedido 
das entidades da Frente, dentre elas a Fenasps. 

 
Nesta quarta-feira, 18, o Plantão irá protocolar ofícios junto aos novos ministros 

da Saúde e do Trabalho, solicitando audiência para apresentar as reivindicações da 
categoria.  

 
 

http://www.fenasps.org.br/index.php/58-destaque/1176-mocao-de-repudio-contra-o-desmonte-da-previdencia-social
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Cabe lembrar que a Fenasps é a protagonista dos debates em defesa da 

Previdência Social como garantidora dos direitos dos trabalhadores brasileiros. 
 
Por fim, o Plantão da Fenasps solicita a todos os trabalhadores e sindicatos 

filiados que acessem, compartilhem e divulguem o SITE 
(www.frenteparlamentardaprevidencia.org/) e a PÁGINA NO FACEBOOK 
(www.facebook.com/Frente-Parlamentar-em-Defesa-da-Previd%C3%AAncia-
1613170535639896) da Frente Mista Parlamentar em Defesa da Previdência Social 

 
Calendário de atividades desta semana: 
 
18 de maio, quarta-feira – às 9h, lançamento da Frente Parlamentar Mista em 

Defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora, no Plenário 6 da Ala Nilo Coelho do 
Senado Federal, com a participação de Senadores, Deputados Federais e entidades.  

 
18 de maio, quarta-feira – às 9h, audiência pública sobre SUS, na CSSF da 

Câmara. Fenasps entregará uma moção de repúdio sobre declaração polêmica do 
novo ministro da Saúde e reforçará a importância da aprovação dos PLs 4250 e 
4252/2015; 

 
18 de maio, quarta-feira – às 14h30, audiência com o senador Paulo Paim, 

sobre desmonte da Previdência Social; 
 
19 de maio, quinta-feira – às 15h30, audiência com o presidente do Conselho 

de Administração (Conad) da Geap/Saúde, Irineu Messias. 
 
19 de maio, quinta-feira – pela manhã, atividades no Congresso Nacional, com 

lideranças de partidos e liderança do Governo contra o PL 257/2016 e sobre os PLs 
4250, 4252/2015. 

 
Brasília, 17 de maio de 2016 

 
 

Plantão/Fenasps 

http://www.frenteparlamentardaprevidencia.org/
https://www.facebook.com/Frente-Parlamentar-em-Defesa-da-Previd%C3%AAncia-1613170535639896

