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PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: domingo, 20 de maio de 2018 
Local: sala 11 do Hotel Nacional, em Brasília 
 
Estados presentes: ES, MT, MS, MG, PA, PR, RJ, RN, RS, SC, SP e oposições sindicais 
da BA e do DF. 
 
Participantes: 90 (72 delegados e 18 observadores) 
 
Pauta: 1. Informes: a) Audiências: INSS, Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento; 
b) Audiência Pública no Congresso sobre a crise na GEAP/Capesaúde; c) Audiências 
Públicas no Congresso: caos no INSS-Perícia Médica; d) Movimento dos SPF: Campanha 
Salarial e o indicativo do Dia Nacional de Lutas (23.5) com mobilização e paralisação nos 
Estados; e) II Encontro Nacional do Serviço Social. Dias 26 e 27/5 – em Brasília. (FENASPS 
e CFESS); 2. Avaliação de Conjuntura e Plano de Luta: Atividades do Dia Nacional de Luta: 
24/4 - Ocupação da Direção Central-INSS; 3) GEAP e Capesaúde; 4) Assuntos Gerais. 
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1) PROPOSTAS GERAIS APROVADAS: 

 
1. Construir o Dia Nacional de Luta e mobilização em 23 de maio, indicado pelo 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE), com 
atos e mobilizações nos Estados e em Brasília em defesa do cumprimento dos 
acordos de greve, pela reversão da PEC 55, “Negociação já!”; 

 
2. Organizar atividades em conjunto com os SPFs, no dia 7 de junho, com atividades 

nos Estados e em Brasília; 
 

3. Orientar os trabalhadores em fortalecer a luta em defesa dos Serviços Públicos das 
carreiras do Seguro, Seguridade Social e Anvisa, construindo atividades para 
pressionar o governo a abrir negociações com o conjunto dos servidores federais; 
 

4. Divulgar um abaixo-assinado no site da federação (disponível nos seguintes links: 
formato pdf e petição virtual), de forma imediata, demonstrando a insatisfação 
dos/as servidores/as bem como denunciando a população o desmonte da Previdência 
Social pública e a ingerência política no INSS, nos ministérios do Trabalho, da Saúde 
e na Anvisa; 
 

5. Orientar os sindicatos filiados e as Oposições para fazer abaixo-assinado e petição 
pública, envolvendo todos os servidores nos locais de trabalho contra a ocupação dos 
cargos por indicações políticas; 

 
6. Orientar a realização de audiência pública nas assembleias legislativas e câmaras de 

Vereadores para debater o desmonte do Serviço Público, os ataques ao Seguro e 
Seguridade Social e ANVISA; 

 
7. Publicar documento aos trabalhadores na luta contra a ingerência política e as 

indicações dos apadrinhados políticos para ocupar cargos no serviço público; 
 

8. Exigir o pagamento do Adicional de Insalubridade para todos os servidores que estão 
em atividade de atendimento ao público; 

 
9. Autorizar ingresso de Ação Judicial, individual ou coletiva, para requerer Indenização 

por Danos Morais por adoecimento ocupacional dos trabalhadores; 
 

10. Autorizar o ingresso de Ação Judicial para exigir do governo a aplicação de 50% da 
per capita nos planos de saúde dos servidores; 

 
11. Que a FENASPS negocie com o governo o pagamento da per capita dos planos de 

saúde independente do (a) servidor (a) ser titular ou não do plano de saúde; 
 

12. Dar conhecimento à categoria do perfil dos candidatos à Presidência e, também, dos 
deputados e senadores que votaram sistematicamente contra os interesses dos 
trabalhadores públicos e privados; 

 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/abaixo.assin.ingerencia_20.05.18.pdf
https://www.change.org/p/contra-a-inger%C3%AAncia-politica-no-inss-minist%C3%A9rios-do-trabalho-da-sa%C3%BAde-e-anvisa
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13. Orientar os servidores do INSS, Saúde, Trabalho e ANVISA, a não firmar nenhum 
acordo ou termo/compromisso de trabalho por produtividade; 

 
14. Encaminhar documento à Procuradoria Federal e aos Órgãos de Controle, 

requerendo que acompanhem como estão sendo realizadas as análises dos 
benefícios por incapacidade, bem como a funcionalidade do novo sistema de 
atendimento à população; 

 
15. Denunciar na AGU, no TCU, na CGU, no MPF, e na DPU que a política do INSS de 

fazer a revisão nos benefícios por auxílio-doença está apenas suspendendo os 
benefícios, sem fazer a Reabilitação Profissional. Como agravante, a revisão não 
permite que seja feito recurso dos segurados que têm seus benefícios suspensos; 

 
16. Protocolizar documento na Procuradoria Geral da República (PGR), Corpo de 

Bombeiros e Defesa Civil para análise e vistoria nos locais de trabalho que estão 
colocando os segurados e servidores em risco, por não terem as condições de 
segurança adequadas, não terem portas de saída de emergência nem condições de 
acessibilidade às pessoas com deficiência e necessidades especiais; 

 
17. Realizar audiência pública na Câmara dos Deputados ou Senado Federal para 

discutir a situação do atendimento no INSS, no ministério do Trabalho e no Sistema 
Único de Saúde (SUS); 
 

18. Realizar Encontro Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social e Trabalho no 
dia 21 de junho (21/06), em Brasília. Que os sindicatos estaduais realizem encontros 
estaduais, antecedendo este, para discutirem propostas e trazerem para o Encontro 
Nacional. 
 

19. Realizar Ato Nacional em defesa do Servico Público, no dia 22 de junho (22/06); 
 

20. Organizar a realização de Encontro Nacional dos Aposentados e Pensionistas 
(ENAPEN) da base da Fenasps; 

 
21. Indicar aos sindicatos estaduais a realização de encontros estaduais dos 

Trabalhadores com Deficiência; 
 

22. Indicar aos sindicatos estaduais para que organizem grupos de WhatsApp para os 
aposentados; 

 

23. Que a assessoria jurídica da Fenasps oriente os Estados a ingressarem com ações 
jurídicas sobre desvio de função dos trabalhadores, inclusive cobrando dos órgãos;  
 

24.  Que a FENASPS envie um representante da Diretoria Colegiada para participar do 
Encontro Estadual sobre Pecúlio Facultativo e GEAP do Sindsprev/MT, a ser 
realizado em Cuiabá, se possível sendo custeado pela própria Fenasps. 
 

25. Considerando a autonomia dos Sindicatos Estaduais, cabem a estes darem 
encaminhamentos as questões pertinentes a sua base. Conforme estabelece o 
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Estatuto e o Regimento Interno não é papel da Federação intervir nas ações das 
entidades Estaduais filiadas. 
 

 
 

2) PROPOSTAS DO DEVISA/FENASPS APROVADAS: 
 

1. Que a Fenasps apresente as reivindicações e demandas dos trabalhadores da 
Vigilância Sanitária para o debate na Mesa Setorial de Negociação Permanente do 
Ministério da Saúde (MSNP/MS); 
 

2. Equiparação salarial entre cargos do Plano Especial e do Quadro Efetivo da Carreira 
das Agências Reguladoras, respeitando os respectivos níveis de escolaridade; 
 

3. Atualização e incremento da participação per capita do governo no financiamento dos 
planos de saúde complementar dos servidores da ANVISA; 
 

4. Melhoria das condições de trabalho e saúde do trabalhador: infraestrutura, 
capacitação, combate ao assédio moral, atenção à saúde dos trabalhadores; 
 

5. Inclusão de incentivos laborais e de valorização para todos os servidores da ANVISA, 
tais como Adicional de Qualificação, Ascensão Funcional, Criação e expansão de 
novas faixas de classes e padrões para progressão e promoção na Carreira, entre 
outros. 
 

3) PROPOSTAS APROVADAS SOBRE DO QUESTÕES DO SINDSPREV/RJ:  
 

1. Enviar nota aos trabalhadores sobre o ataque de outra entidade sindical ao 
Sindsprev/RJ; 

 
2. Enviar nota ao Correio Braziliense, que divulgou matéria sobre questões do Rio de 

Janeiro; 
 

3. Enviar documento ao Ministério da Saúde e Mesa do SUS, afirmando que o 
Sindprevs/RJ é representado pela FENASPS. 
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4) RESOLUÇÕES GERAIS DO PLANO DE LUTA: 

 
1. Participar de ato do dia 21 de maio (21/05), na Direção Central do INSS, contra o 

desmonte do INSS e as ingerências e reinvindicações políticas; 
 

2. Cobrar do Ministério do Planejamento realização de audiência, que ocorreria no último 
dia 9 de maio; 
 

3. Indicar aos estados que participem de Audiência Pública sobre planos de saúde dia 
20 de junho; 
 

4. Realizar reunião conjunta com a CONDSEF e FENASPS para discutir o desmonte do 
Ministério do Trabalho; 
 

5. Intensificar campanha salarial em defesa dos Serviços Públicos, em defesa do 
concurso público e contra a reforma da Previdência; 
 

6. Participar da reunião da CSP/Conlutas, compondo a mesa que debaterá a Reforma 
Previdenciária, no dia 26 de maio (26/05), em São Paulo/SP; 
 

7. Fazer discussões nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal sobre o sucateamento dos serviços públicos, denunciando a 
campanha do governo de acabar com o INSS; 
 

8. Indicar a data para realização do seminário de comunicação da FENASPS; 
 

9. Atualizar e impulsionar o funcionamento do BLOG da FENASPS; 
 

10. Continuar a luta contra o desmonte dos hospitais públicos; 
 

11. Organizar audiência pública para tratar do desmonte do INSS; 
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12. Participar da reunião do dia 23 de maio (23/05), no INSS, para tratar dos direitos das 
pessoas com deficiência. 

 
13. Intensificar a divulgação do abaixo-assinado pela reversão da Emenda Constitucional 

(EC) 95 (congelamento dos gastos públicos por 20 anos); 
 

14. Enviar manifesto às centrais, denunciando o desmonte do INSS, na perspectiva da 
aprovação da reforma da Previdência e do conjunto do Serviço Público e solicitando 
que se envolvam na luta pelo fortalecimento do funcionalismo público e contra as 
reformas. 

 
15. Solicitar à Assessoria Jurídica da Fenasps apoio jurídico sobre a questão da carta 

sindical do RJ, SP e outros estados. 
 
 

5) CALENDÁRIO: 
 

Maio: 
 

23 de maio, quarta-feira - reunião com Diretor de Gestão de Pessoas/INSS, Alexandre 
Guimarães, ás 15h, no gabinete do Diretor. Pauta: Demandas dos Profissionais com 
Deficiência - ref. ofício 96/2018; 
 

23 de maio, quarta-feira -  DIA NACIONAL DE LUTA - indicado pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE); 

 
26 e 27 de maio, sábado e domingo - II Encontro Nacional do Serviço Social, na sala 

com horário e local a confirmar. (FENASPS e CFESS). 
 
 

Junho: 
 

7 de junho, quinta-feira - atividades em conjunto com os SPFs, nos Estados e em 
Brasília 
 

21 de junho, quinta-feira - Encontro Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social e 
Trabalho. 
- Que os sindicatos realizem encontros estaduais dos trabalhadores da Seguridade Social e 
Trabalho, antecedendo este, para discutirem propostas, trazendo para o Encontro Nacional. 

 
22 de junho, sexta-feira - Ato Nacional em defesa do Servico Público; 

 
26 de junho, quarta-feira – Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa, às 14h, no Plenário nº 6, da Ala Senador Nilo Coelho, do Senado 
Federal. Pauta: Debater sobre: “A situação da GEAP, CAPESAÚDE e de seus beneficiários. 

 
Brasília, 20 de maio de 2018. 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


