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DELIBERAÇÕES DA PLENÁRIA NACIONAL DE GREVE 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: quinta-feira, 3 de setembro de 2015 

Local: Hotel Nacional, em Brasília. 

Estados Presentes: AC – BA – CE – DF – GO – MA – MG – MT – MS – PA – PB 

– PR – RJ – RN – RS – RO – SC e SP. 

 

Total: 163 participantes dentre delegados/as e observadores/as  

 

Pauta: 1) Informes do Comando Nacional de Greve; 2) Informes dos Comandos 

estaduais de Greve; 3) Avaliação da Greve; 4) Deliberações e encaminhamentos; 5) 

Assuntos Gerais. 

 

 

APÓS OS DEBATES DA PAUTA FORAM APROVADAS AS SEGUINTES 
DELIBERAÇÕES:  

 

1. Ratificação, por unanimidade, da continuidade da GREVE por tempo 

indeterminado, na base da FENASPS;  

 

2. Instalação de Plenária Permanente, indicando aos estados a instalação de 

Assembleias Permanentes para deliberações sobre as questões da Greve; 

 

3. Que o Comando Nacional de Greve é a instância legitima dos trabalhadores 

da Seguridade Social e do Seguro Social para realizar negociações junto ao 

Governo Federal com autonomia para fazer todos os esforços possíveis para 

alargar ao máximo as propostas do Governo na Mesa de Negociações, sendo 

a Plenária Nacional e as assembleias estaduais de greve as únicas instâncias 

deliberativas do Movimento; 
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4. Intensificar as Ações de Massa em todos os Estados e convocar os militantes 

para integrarem a marcha dos excluídos no dia 07/09; 

 

5. Orientar a ampliação da greve dos trabalhadores da Saúde e do Ministério do 

trabalho; 

 

6. Exigir do governo a devolução dos valores descontados referentes aos dias 

parados e imediata negociação; 

 

7. Orientar os estados a realizar Fundo de Greve para fazer frente às demandas e 

lutas da categoria; 

 

8. Orientar os trabalhadores do Distrito Federal e entorno e o Estado de Goiás 

para integrarem a Marcha Nacional dos SPF no dia 9 de setembro em 

Brasília;  

 

9. Moção de repúdio a todos os Superintendentes e Gerentes que não ouviram a 

categoria e realizaram o corte de ponto em todo Brasil; 

 

10. Denunciar na OIT as ações antissindicais praticadas pelo governo Dilma; 

 

11. Organização de ações articuladas nos estados definindo a mesma data para 

entrega de cargos de chefia e outros movimentos de mobilização; 

 

12. Averiguar no Congresso Nacional informações sobre a tramitação dos 

Projetos de Lei sobre direito de greve para tentar reverter eventual a decisão 

do STF contra os trabalhadores; 

 

13. Realizar ações no sentido de buscar espaço na mídia para explicar à 

população sobre as razões da Greve do Seguro e Seguridade Social; 

 

14. Verificar quais são os mecanismos políticos e legais para obter direito de 

resposta; 

 

15. A Fenasps reafirma sua resolução Congressual contra qualquer ato de 

violência contra a mulher.  

 

16. Orientar a construção de debates e atos públicos sobre a dívida pública com a 

população e a participação da categoria nos fóruns estaduais sobre a dívida 

pública; 

 

17. Orientar os estados na construção e participação nos debates em Defesa do 

Serviço Público. 
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CALENDÁRIO DE LUTA: 

 

07/09 - Marcha dos Excluídos; 

09/09 - Marcha convocada pelo Fórum das Entidades/SPF – em Brasília; 

09/09 - Reunião Ampliada dos SPF – em Brasília;  

11/9 - Reunião do GPCOT-MTE, em Brasilia, 

18/9 - Marcha dos trabalhadores e trabalhadoras em São Paulo. 

 

 

- As moções apresentadas na Plenária serão enviadas posteriormente. 

 

 

 

 

 

Brasília, 4 de setembro de 2015 

 

Diretoria Colegiada da FENASPS 

CNG-FENASPS 

 

 

  


