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RELATÓRIO DA REUNIÃO DA SECRETARIA DE APOSENTADOS DA 

FENASPS COM REPRESENTAÇÃO DAS SECRETARIAS DE 

APOSENTADOS DOS SINDICATOS ESTADUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data: dias 16 e 17 de novembro de 2015 

Local: Sede da FENASPS 

 

Participantes: Ana Lago, Regina Lacerda e Regina Lima, diretoras das secretarias de Aposentados da 

Fenasps, e representações dos estados: PA, MA, RJ, RS, PR, RN, SP, ES, SC, PB. 

 

Pauta: 

 

1 – Informes;  

2 – Conjuntura; 

3 – Organização para o dia 17; 

4 – Propostas e Encaminhamentos; 

 

 A Secretaria de Aposentados da Fenasps e a representação das Secretarias de Aposentados dos 

Sindicatos Estaduais denunciam o desrespeito do governo aos servidores que construíram a nação, 

garantiram direitos no serviço público e que hoje estão sendo marginalizados. Reafirmam a posição de 

luta contra a retirada de direitos dos trabalhadores tanto no serviço público quanto na iniciativa 

privada, a luta contra as terceirizações, privatizações e qualquer outra forma de precarização do 

trabalho, bem como a criação de impostos que sobretaxem os trabalhadores.  

 

            A reunião teve início na segunda-feira, 16, com a apresentação dos representantes das Secretarias 

de Aposentados dos Estados, informes nacional e estaduais. Foi feito ainda debate sobre organização dos 

aposentados, acordos assinados, tramitações no Congresso Nacional, reajustes da GEAP/Saúde, Pecúlio e 

outros de interesse da categoria.     
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 A seguir foi feita a discussão sobre a organização e estratégias de participação na audiência com o 

Senador Paulo Paim, entrega no Congresso de Carta aos Parlamentares (em anexo) solicitando o apoio 

nas questões que tramitam no Congresso, reajuste da GEAP e o sobrestamento do envio dos 

contracheques aos aposentados. Foram formados quarto grupos de cinco e seis diretores para a 

distribuição da carta no Senado. 

 

 
 

 No dia 17, a audiência com o Senador Paulo Paim contou com a participação das diretoras da 

Secretaria de Aposentadas e de todas (os) diretores das secretarias dos estados presentes. A representação 

da Federação expôs a dificuldades que estão passando os aposentados com a política econômica vigente e 

o descaso do governo com os mesmos. 

 

            Foi solicitada uma audiência pública para discutir as condições dos aposentados do serviço 

público do Executivo para uma segunda-feira no início de março de 2016. A Fenasps ficou de encaminhar 

a solicitação através do requerimento próprio do Senado. 

 

Também neste dia foram entregues cartas para os senadores com as reivindicações, ao vice-

presidente da República, Michel Temer, e ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. 

             

              Após o almoço foi retomada a reunião na Fenasps para debater e encaminhar as propostas 

que seguem abaixo: 

 

              1. Reunião da Secretaria de Aposentados da Fenasps com representantes das Secretarias de 

Aposentados dos sindicatos estaduais de quatro em quatro meses; e, sempre que possível, que ocorra 

juntamente com atividades da Fenasps, se houver; 
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  2. Que as Fenasps oriente as secretarias de aposentados nos estados a participar das atividades do 

Dia do Aposentado, que ocorre no dia 24 de janeiro; 

             3. Que a Fenasps faça documento ao Ministério da Saúde repudiando a discriminação em relação 

aos aposentados na participação dos cursos de formação para Mesa de Negociação Coletiva; 

             4. Que as secretarias de aposentados estaduais busquem sensibilizar os deputados e senadores nos 

estados para a situação dos aposentados e já informando da audiência pública; 

             5. Que a Fenasps oriente as secretarias de aposentados dos estados a buscar as secretarias de 

aposentados de outras entidades de servidores federais procurando unificar a luta;  

            6. Criação de e-mails e comunicação por rede social com os diretores das secretarias estaduais; 

            7. Realização de Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas (ENAPEN) em 2016;                      

            8. Que a Fenasps disponha à Secretaria de aposentados a presença de Assessoria Jurídica quando 

necessário; 

 

 
 

A secretaria de aposentados da Fenasps agradece a presença dos representantes das secretarias 

estaduais e afirma a necessidade de participação nos eventos e reuniões chamados para debater e 

encaminhar as questões referentes às demandas dos servidores aposentados.  

 

Brasília, 18 de novembro de 2015 

 

 

Secretaria de Aposentados 

Direção Executiva Nacional/FENASPS 


