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PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS 
 

 
Data: 03 de dezembro de 2017 

 

Local: sala 11 do Hotel Nacional, em Brasília 

 

Pauta: Informes; 2) Avaliação de Conjuntura e Plano de Lutas: Dia Nacional de Luta (10.11) 

principais eixos: a) Anulação da Reforma (Lei Trabalhista n° 13.467/2017); b) Contra a Reforma da 

Previdência  c) Revogação da Portaria n° 1.129/2017 do Ministério do Trabalho, que liberaliza o 

trabalho escravo no país. d) Balanço do XV Confenasps; e) Organizar os trabalhadores para as lutas 

do próximo período. 3) Geap/Saúde, VivaPrev (Pecúlio) e Capesaúde; 4) Assuntos Gerais. 

 

Presentes: 76 delegados (as) e 29 Observadores (as) representando os estados:  AL – CE – ES – 

GO/TO – MG – PA – PI – PR –RJ – RN – RS – SC - SP e Oposições Bahia e Distrito Federal.  

 
 

1. CONJUNTURA: 

 

Após o golpe e aprovação da reforma trabalhista o governo ilegítimo aprofunda os ataques as 

conquistas da classe trabalhadora, acelerando o desmonte dos Serviços Públicos, a entrega do 

patrimônio e as riquezas nacionais para corporações transnacionais, deixando o País cada vez mais 

submisso aos domínios do capital internacional. 
 

Os trabalhadores estão em Luta permanente e avaliam que é necessário e urgente organizar 

uma grande Greve Geral. Desta forma, os delegados presentes na Plenária da FENASPS, 

reafirmaram a importância dos trabalhadores do Seguro, da Seguridade Social e Anvisa, realizarem 

atividades em todo País, fortalecendo a luta para derrotar a Contrarreforma da Previdência, contra a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/portaria1129mtb.trab.escravo_dou16.10.17.pdf
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MP 805/2017 (que aumenta a contribuição previdenciária 11% para 14%) e a revogação da Reforma 

Trabalhista. 
 

Os trabalhadores também consideraram uma traição esta ação das centrais sindicais que 

desmarcaram a Greve Geral do dia 05 de dezembro/17, em um momento que o governo não tem 

votos para aprovar a Contrarreforma da Previdência, mas continua se rearticulando com os 

parlamentares de sua base aliada. 
  

Neste sentido, orientamos unificar ações com todos os setores da classe trabalhadora, que 

estarão ocupando as ruas do País no dia 05/12, na luta contra os ataques, construir a GREVE 

GERAL, e o único caminho para derrotarmos este governo ilegítimo. FORA TEMER e TODOS 

OS CORRUTOS. 

 

 

3. RESOLUÇÕES APROVADAS – PLANO DE LUTA: 

 

1. Organizar os comitês de Lutas que convocaram e realizaram as greves e atividades unitárias 

no primeiro semestre de 2018 Contra as Reformas Neoliberais - Previdência e Trabalhista, 

para mobilizar os trabalhadores em todos os estados;  

 

2. Mobilizar os sindicatos e entidades que compõem o Fonasefe na construção de meios que 

barre a   Campanha Publicitária sobre a Reforma da Previdência, desconstruindo as novas 

mentiras do governo.  

 

3. Que a Fenasps e sindicatos estaduais mantenham e intensifiquem a Luta contra as imposições 

que estão sendo atribuídas em relação ao INSS Digital/Teletrabalho - Portaria 2033 - 

28/11/17 – que “prevê que no piloto do Teletrabalho - em que o não cumprimento de meta 

acarretará desconto no salário, além de responsabilizar o servidor pelos custos da 

infraestrutura internet, luz, computador.  

 

4. Realização de Seminários Estaduais preparatório ao Encontro Nacional/INSS DIGITAL E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS, previsto para o primeiro trimestre de 2018, com o objetivo de 

aprofundar esta discussão com os trabalhadores, que embora tenham compreensão sobre a 

importância e uso das tecnologias, precisam debater como estas poderão aplicadas para 

potencializar o desempenho das suas atribuições e não como uma panaceia geral que 

resolveria todos os problemas e mazelas do INSS;  

 

5. Realizar Encontros dos trabalhadores do Seguro Social, da Seguridade Social e da ANVISA,  
 

6. Alertar todos os Peculistas da VIVA PREVIDÊNCIA e CAPSAÚDE para não assinar 

qualquer documento que altere a atual forma do seu plano, sem antes ter orientação da 

Assessoria Jurídica. Até o primeiro trimestre de 2018, realizar Encontro Estadual dos 

Peculistas para discutir a questão;  

 

7. Construir em conjunto com o CFESS documento que explicite o processo de violação e 

restrição de direitos dos trabalhadores, por meio dos diversos atos normativos que alteram as 

regras e processos de acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais, com o objetivo de 

subsidiar intervenções do MPF, DPV e Corregedoria. 
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8. Que a Fenasps e sindicatos estaduais promovam campanha em Defesa dos Hospitais Federais 

-  com atenção para o que está acontecendo com os hospitais do Estado do Rio de Janeiro; 

 

9. Orientar os servidores a fazerem assembleias e elegerem seus representantes para compor as 

Comissões de Avaliação de Recursos do INSS, nas gerências onde não tiveram candidatos 

inscritos;  

 

10. Convocar os membros do GT-Seguridade Social da Fenasps e os representantes da Fenasps 

junto a MSNP-MS e, ainda, os membros do GT Cedência para reunião dia 13/12, para 

desdobramento e encaminhamentos do parecer/análise da assessoria jurídica/Fenasps da 

Minuta de portaria 243 de 2015 e do parecer/análise da assessoria jurídica/Fenasps da Minuta 

do Projeto de Lei/GACEN, que “altera a Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008, e a Lei 

11.907, de 02 de fevereiro de 2009”; 

 

11. Realizar reunião da Comissão Nacional de Assistentes Sociais/Fenasps em conjunto com o 

CFESS. Data indicativa: 16 ou 17 de fevereiro/2018, tendo em vista dos ataques da Diretoria 

de Saúde do Trabalhador, que está exigindo que os assistentes sociais deixem o serviço social 

para atuarem na reabilitação profissional, o que trará prejuízos aos usuários do BPC, levando 

também de forma indireta o fim do Serviço Social; 

 

12. Que a FENASPS oriente os Sindicatos Estaduais filiados e oposições, a realizarem Encontros 

Estaduais, no período de janeiro a fevereiro de 2018, preparatórios ao Encontro Nacional em 

março/18. Os Encontros têm a finalidade de organizar a categoria com ênfase ao 

aprofundamento das discussões sobre o trabalho dos Assistentes Sociais; 

 

13. Agendar reunião com o atual Presidente do INSS, senhor Francisco Paulo Lopes, para 

entregar das pautas de reivindicações dos servidores do INSS e reivindicações dos 

Assistentes Sociais; 

 

14. Que a FENASPS participe da reunião da CSP-Conlutas no período de 8 a 10 dezembro de 

2017, em São Paulo. 

 

 

4. NOVA DIREÇÃO DA FENASPS - TRIÊNIO 2018-2021 
 

Os componentes da Mesa Coordenadora da Plenária passaram os informes da reunião da 

Diretoria Colegiada, realizada na sede da Federação dia 2/12, e sobretudo da Escolha de Cargos e 

Posse da Nova Direção da FENASPS, triênio 2018-2021, onde, respeitando o critério da 

proporcionalidade direta e qualificada, as chapas obtiveram os seguintes percentuais: chapa um: 

11,74%; chapa dois: 47,87%; chapa três: 31,96% e chapa quatro: 8,43%, com a seguinte 

composição: 

 

Secretaria de Administração e Finanças: Moacir Lopes, Lídia de Jesus e Claudio José Machado 

 

Secretaria de Organização: Lincoln Ramos e Silva, Thaíze Chagas Antunes e Daniel Emmanuel  

 

Secretaria de Seguridade Social: Carlos Roberto dos Santos, Cleuza Maria Faustino do 

Nascimento e Carmem Lucia Marques 
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Secretaria de Gênero, Raça e Classe: Deise Lúcia do Nascimento, Vera Lúcia da Silva Santos e 

Maria Lúcia de Oliveira Pádua 

 

Secretaria de Formação Política e Sindical:  Márcio Freitas de Paiva, Ailton Marques de 

Vasconcelos e Cristiano dos Santos Machado. 

 

Secretaria de Imprensa e Divulgação: Rita de Cássia Assis Bueno, Willian Aguiar Martins e Hélio 

de Jesus dos Santos  

 

Secretaria de Saúde do Trabalhador: Pedro Jorge Gomes de Lima, Eduardo Aparecido Franco e 

Poliana Flávia Silvestre de Campos  

 

Secretaria de Aposentados: Ana Lúcia Lima Ribeiro, Ana Luísa Dal Lago e Regina Célia Porfírio 

de Lima e Silva   

 

Secretaria de Assuntos Jurídicos: Sebastião José de Oliveira, Valmir Braz de Souza e Magali 

Pontes  

 

Secretaria de Políticas Sociais: Viviane Aparecida Pereira Peres, Albirato de Jesus Goudart e Túlio 

Márcio de Oliveira Michel Filho 

 

Suplentes:  1º - Maria Helena da Silva, 2º - Gilberto Silva, 3º - Antonia Tavares de Oliveira, 4º - 

Laurizete Araújo Gusmão, 5º - Luciano Wolffenbuttel Véras,  

6º - Fausto de Moura Schneider, 7º - José de Ribamar Sousa da Silva, 8º - Djalter Rodrigues 

Felismino, 9º - Anahi Marques Melgaré, 10º - Mauro Oliveira Mota 

 

Conselho Fiscal: Gilberto dos Santos, Leda Maria Pereira Chaves, Antonio José do Espírito Santos 

Maués, Juecina de Souza Magalhães e Nelson Novaes Rodrigues 

 

Suplentes do Conselho Fiscal: 1º - Fátima Regina da Silva, 2º -  Silene Leiro Santos, 3º - Irene 

Guimarães dos Santos 

 

Foi discutido na Plenária Nacional, que as chapas podem fazer correção na lista dos 

candidatos que foram inscritos no XV Congresso Nacional. A questão foi à votação e aprovada com 

3 abstenções e declaração de voto. Desta forma o prazo fica estendido até registro da ata de posse. Se 

houver mais alguma demanda será remetida a próxima Plenária a ser convocada e realizada até 

março de 2018.   

 

 

5. QUESTÕES JURÍDICAS: 

 

1. Solicitar Parecer Jurídico a assessoria jurídica/Fenasps da Minuta de portaria 243 de 2015, 

que “Dispõe sobre a cessão de servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo do Quadro de 

Pessoal do Ministério da Saúde e das autarquias e fundações públicas a ele vinculadas, aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, para atuação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), nos termos do art. 20 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991” e da Minuta do 

Projeto de Lei/GACEN, que “altera a Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008, e a Lei 11.907, 

de 02 de fevereiro de 2009”. 
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2. Encaminhar documento à Superintendência Sul exigindo respeito ao trabalho dos (as) de 

todos os trabalhadores (as) Serviço Social, que não estão preenchendo o formulário 

SANTOS, pois algumas gerências estão seguindo orientação da diretoria de Saúde do 

Trabalhador e dificultando o desempenho das atribuições desta categoria. E conduzir a 

questão para análise da assessoria jurídica visando ingressar com ação judicial contra esta 

medida inconstitucional.  

 

3. Que a Assessoria Jurídica da Fenasps impetre ação judicial para barrar a propaganda 

mentirosa e insidiosa do governo ilegítimo contra o conjunto do funcionalismo Público 

Federal, para tentar aprovar a reforma da Previdência que retira direitos da classe 

trabalhadora;  

 

4. Solicitar ao setor jurídico da Federação analise do Memo. DIRAT/DIRBEN 41, de 13/11/17 

sobre o cumprimento de ato para concessão para os aeronautas. O referido expõe colocar a 

responsabilidade do reconhecimento da incapacidade para os servidores administrativos; 

 

 

6. INFORMES DO DEVISA/ FENASPS 

  

O Departamento de Vigilância Sanitária (Devisa-Fenasps) realizou reunião da Coordenação 

deste departamento, em 01/12, para tratar de vários assuntos de interesse da categoria e tirar 

encaminhamentos para a plenária nacional da FENASPS. 
 

O Devisa recebeu uma demanda de alguns servidores da PAF referente a uma proposta de 

novo modelo de gestão que não tivemos acesso prévio e nem qualquer oportunidade de discussão 

com a gestão. Ao questionarmos os gestores do nível central a respeito, caíram em contradição, e 

uma gerente afirmou que o documento já havia sido repassado aos coordenadores estaduais em 

setembro e depois outro gerente disse que o documento não era oficial, o que gerou confusão na 

categoria. 
 

  Em São Paulo a Coordenadora estadual chegou a divulgar, em reunião entre colegas, que os 

Postos de Congonhas e Viracopos seriam fechados nessa nova reestruturação, o que causou surpresa 

e apavorou as equipes que recorreram ao DEVISA. E, diante dessas informações desencontradas 

imediatamente a coordenação do DEVISA agendou uma reunião com o Gerente Geral de Portos, 

Aeroportos e Fronteiras, Marcus de Miranda Araújo e a Gerente de Infraestrutura Administrativa em 

PAF, Isabella P. Valderrama, no dia 30/11, às 15:30h. Participaram pela Direção da Fenasps: Moacir 

e Regina, pelo Sinsprev/AL Célio, pelo DEVISA - Giulio e Goreti, e servidores da Sede da GGPAF. 
 

O Gerente Geral esclareceu que esse estudo apresentado de modelo de gestão é apenas um 

diagnóstico da situação atual das Coordenações e Postos de PAF, não sendo uma proposta definitiva 

e fechada e que precisará sem dúvida da colaboração de todos servidores e nada será implementado 

sem a harmonização de qualquer proposta. Foi esclarecido que os rumores sobre fechamento de 

postos na PAF não procedem. 
 

A Gerente da GEINF, informou que foi contratada uma Empresa de Consultoria externa, a 

ELO, responsável pela coleta inicial de dados relevantes para avaliação. Também participa desse 

trabalho a equipe da APLAN responsável pelo planejamento das áreas da ANVISA. A Empresa 

adotou a metodologia de vários quesitos através de formulários encaminhados para as Coordenações 

e Postos para o devido preenchimento e posterior devolução aos Gestores do nível central. Foi criado 

um Hotsite, disponível na Intravisa para conhecimento, interação e sugestões pelos servidores. 

Possibilitando incluir, alterar e sugerir novos dados. 
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Segundo o Gerente Geral, na reunião de Coordenadores das PAF s realizada em setembro/17, 

em Brasília, essas informações foram repassadas e os mesmos foram orientados a transmitirem para 

as suas Equipes. 
 

Diante desses esclarecimentos os Representantes dos servidores lamentaram a falta de 

comunicação que gerou essa série de dúvidas em relação ao futuro das Coordenações e seus Postos e 

um clima de descontentamento e insegurança. 

Outro ponto abordado foi a reiteração de possibilidade de cedência dos servidores do 

Ministério da Saúde para a Anvisa. Os Gerentes foram receptivos a ideia, porém, nesse momento 

está sendo usado emergencialmente o convênio firmado com a Infraero, para cedência temporária de 

servidores, o que não impede que outras alternativas sejam adotadas, destacamos a importância de 

novos concursos públicos. 
 

Quanto ao Sistema Eletrônico de Frequência os Representantes colocaram sobre o não 

funcionamento e as constantes falhas do sistema como, o recesso de 2016 que ainda não foi 

resolvido, registros que somem do banco de horas, aparelhos com constantes problemas técnicos, 

dentre outros. O Gerente concordou com nossa colocação e levará o assunto para a GGPES. 

Ao final da reunião os representantes da FENASPS solicitaram que em função da 

proximidade do final de ano e dos afastamentos dos servidores em função de férias e outras 

demandas das entidades que a continuidade desses assuntos fossem retomados após o carnaval, em 

fevereiro/18. Ficou ainda acordado entre os presentes, que durante esse período nada seria mudado 

na Gestão de PAF´s. 
 

E após várias negociações de indicações políticas para um cargo vago na Diretoria Colegiada 

da ANVISA, no dia 29/11 ocorreu a sabatina de uma candidata, Alessandra Barros que foi 

referendada pelo relatório da senadora Ana Amélia e aprovada na Comissão de Assuntos Sociais por 

3 votos favoráveis a 2 votos contrários. Agora o nome seguirá para apreciação em plenário. 

Destacando que tal indicada ocupou cargo em conselho de grupo da indústria farmacêutica e não 

mencionou esse dado em seu currículo, seja a mesma não será isenta caso seu nome seja aprovado 

para a diretoria desta agência.  
 

Durante a Plenária os Coordenadores do Departamento apresentaram os 

encaminhamentos, elencados abaixo, e aprovados pelos delegados e delegadas presentes. 

 

1. Aprovar a inclusão dos nomes dos companheiros Giulio Cesare da Silva Tartaro, de Santa 

Catarina e Paulo Sérgio Nobre de Carvalho na composição da atual coordenação do 

DEVISA/FENASPS; 

 

2. Organizar assembleias conjuntas com a base da categoria da FENASPS, CNTSS e 

SINAGÊNCIAS para discussão e deliberação sobre o modelo remuneratório de subsídio para 

o Quadro Específico das Agências reguladoras; 

 

3. Instalar mesa de negociação permanente com a participação das entidades representativas 

nacionais da categoria e a gestão da ANVISA; 

 

4. Requerer e levantar custos dos contratos efetivados entre a ANVISA e empresas de 

consultoria externa (Fiocruz, ELO e outras) amparados pela lei de acesso à informação e 

transparência, com vistas a ações e acompanhamento do cumprimento dos fins contratados; 

 

5. Apurar as diversas inconsistências do acordo de greve/2015, referente ao pagamento dos 

valores de integralização das gratificações para os servidores aposentados da ANVISA; 
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6. Formalizar estudos e propostas junto com a direção da FENASPS e assessoria jurídica 

referente a cedência de servidores do Ministério da Saúde para atuação na área de PAFs nas 

coordenações estaduais; 

 

7. Elaborar proposta de modelo de gestão, em conjunto com demais entidades representativas, 

como alternativa aos modelos adotados pela administração e gestão da ANVISA, com 

suporte de consultoria especializada; 

 

8. Incluir na pauta de demandas da reunião do dia 05/12 da direção da FENASPS com a 

Assessoria Jurídica, estudo e parecer quanto a forma de remuneração por subsídio para os 

servidores do Quadro Específico – PEC da ANVISA e demais Agências Reguladoras, com a 

respectiva equiparação com o Quadro Efetivo destas agências. Considerando que com a 

criação da ANM- Agência Nacional de Mineração através da aprovação da MP 791 no 

Congresso, foi prevista essa possibilidade de subsídio para o PEC. 
 

 

 

 

7. CALENDÁRIO/2018:  

 

Janeiro e fevereiro:  
 

 Que os estados realizem Encontros estaduais dos Peculistas. (Realizar até a primeira 

quinzena de fevereiro)  

 Que os estados realizem Encontros estaduais dos Assistentes Sociais: promovidos pela 

FENASPS e CFESS. 

 

 

INDICATIVO: 17 a 24 de fevereiro/18: 
  

 Reunião da Comissão Nacional de Assistentes Sociais/Fenasps em conjunto com o CFESS. 

 Seminário Nacional: INSS Digital/Teletrabalho (com convite ao senhor Ricardo Antunes). 

 Encontro dos Peculistas. 

 Encontros Setoriais dos trabalhadores do Seguro Social, da Seguridade Social e da ANVISA. 

 Plenária Nacional da Fenasps. 

 

Agendadas: 

21 de fevereiro - Reunião da Coordenação e membros do DEVISA e entidades nacionais; 
 

22 de fevereiro - Reunião das entidades nacionais com a Gestão da ANVISA. 

 

Março: Encontro Nacional dos Assistentes Sociais. 

 

 

 

Brasília, 3 de dezembro de 2017 

Secretaria de Organização/FENASPS 

 

 

 

 


