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PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS 
 

 

Data: domingo, 25 de outubro de 2015. 
 

Local: sala 10 do Hotel Nacional, em Brasília. 
 

Estados presentes: CE – RS – MA – PR – PI – RN – MG – MT – SP – SC – PA – RJ – ES – MS, 

GO/TO e Oposições da BA, DF e PB. 
 

Nº de participantes: 124 
 

Pauta: 1) Informes - Pós-Greve: a) Situação da volta ao trabalho, b) Organização e debates sobre 

Plano de Ação; 2) Avaliação de Conjuntura: a) Balanço da Greve e dos Termos de Acordo, b) Plano 

de Luta para o próximo período; 3) Deliberações dos Encontros específicos: Seguro Social, 

PST/Seguridade Social e Anvisa; 4) Assuntos Gerais: a) XV CONFENASPS, b) 

GEAP/CAPESAÚDE; c) Pecúlio, d) Outros assuntos. Segue, em anexo, os critérios para a eleição de 

delegados e/ou observadores. 

 

 

PROPOSTAS APROVADAS: 

 

1. Que a Fenasps fortaleça a sua participação nos Conselhos de Saúde, indicando aos estados 

que façam o mesmo; 

 

2. Que a Fenasps marque encontros dos trabalhadores descentralizados (cedidos do SUS) e 

centralizados (Funasa, Núcleos Estaduais e Ministério da Saúde), com o objetivo de 

reorganizar os trabalhadores da Saúde (Seguridade Social) para os próximos enfrentamentos. 

 

3. Retomar o material desenvolvido nas Mesas de reunião do INSS com o governo que gerou o 

Informativo n° 20 do Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF); 

 

4. Realização de um Seminário Nacional aberto para discutir a crise política e econômica do 

país, bem como a situação da saúde, previdência, assistência social e do serviço público; 

 

5. Que a Fenasps realize até o dia 21 de novembro de 2015 um Seminário Nacional para 

elaborar e discutir propostas para o Plano de Ação do INSS;  

 

6. Enviar documentos aos sindicatos estaduais orientando-os a realizarem debates do Plano de 

Ação do INSS até 15 de novembro; 

 

7. Traçar no Plano de Ação as diretrizes de atendimento institucional no INSS, de forma a 

desconstruir a lógica de prioridade na produtividade com o foco na melhoria da qualidade 

dos serviços e proteção do trabalhador; 

 

8. Exigir da Direção Geral do INSS a definição de um calendário para discutir o Plano de Ação, 

com a elaboração de um cronograma de estudos; 

 

9. Exigir do governo alteração na Resolução 504 do INSS, de 2015, que define a lotação ideal, 

mas que publicou números irreais de servidores para as APS; 
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10. Que a Fenasps apoie a luta dos imigrantes no Brasil, em especial aos haitianos, bem como a 

defesa da retirada das tropas brasileiras do Haiti: contra a renovação do acordo da Minustah 

(Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti), que vence agora em novembro e 

que garante as tropas brasileiras naquele país; 

 

11. Jornada de lutas dos aposentados em defesa dos serviços públicos e contra as privatizações. 

Pauta: valorização dos servidores públicos; concurso público pelo RJU; redução da carga 

horária sem redução salarial; paridade e isonomia salarial; 10% do PIB para Saúde Pública; 

 

12. Lutar contra o assédio moral, as perseguições e práticas antissindicais; 

 

13. Participação nas atividades unificadas pelos direitos dos trabalhadores, realizando defesa do 

serviço público e contra o ajuste fiscal visando à acumulação de forças para concretização da 

greve geral no Brasil; 

 

14. Que a Fenasps crie/reative/fortaleça um Fórum Nacional de luta pela Previdência Social 

RGPS/RPPS’s em conjunto com toda a classe trabalhadora, indicando aos estados que façam 

o mesmo; 

 

15. Que a Fenasps e seus sindicatos filiados continuem e ampliem o posicionamento e atuação 

contra ações que fomentem a divisão da classe trabalhadora, em específico na nossa 

categoria: 

 Quanto ao órgão (INSS, Saúde, Trabalho, Anvisa e Funasa); 

 Quanto à lotação: INSS (áreas meio e fim) e Saúde (Núcleos Estaduais e cedidos). 

 Quanto à idade; 

 Quanto à situação funcional (ativo, aposentado, pensionista). 

 

16. Que o GT da Seguridade Social elabore um documento dando ênfase à importância do 

Controle Social do SUS e distribuir aos participantes da 15ª Conferência Nacional de Saúde, 

a realizar-se no período de 1º a 4 de dezembro de 2015; 

 

17. Exigir do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que sejam enviados, 

mensalmente, para o endereço dos servidores ativos, aposentados e pensionistas seus 

contracheques impressos; 

 

18. Enviar uma nota de apoio ao professor Mauro Iasi, que vem sofrendo ataques nas redes 

sociais por ter lido um poema de Bertold Brecht e se posicionado contra o conservadorismo 

no 2° Congresso da Conlutas; 

 

19. Enviar as moções de repúdio aprovadas na Plenária Nacional. 

 

GERAIS: 

 

GEAP 

 

1. Elaborar pauta de demandas dos participantes para apresentar à atual direção da GEAP, 

cobrando providências e atendimento das mesmas; 
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2. Fazer denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) para fazer auditoria nas contas da 

Geap/Saúde, exigindo que seja realizada prestação de contas, suspendendo novo reajuste; 

 

3. Levantar dossiê sobre condições de trabalho, descrevendo os problemas nos locais de 

trabalho, a ser entregue ao INSS e ministérios da Previdência, Saúde e Trabalho e Funasa, 

como contraponto para melhoria das condições de trabalho nesses órgãos; 

 

PECÚLIO: 

 

Os delegados (as) presentes na Plenária aprovaram a realização de reunião, o mais urgente possível, 

entre o GT-GEAP/Fenasps e a Assessoria Jurídica para discutir as questões do Pecúlio. 

 

XV CONFENASPS: 

 

Em função da greve do Seguro e Seguridade Social iniciada no dia 7 de julho/15 e impossibilidade 

de cumprir os prazos exigidos pelo novo Código Civil e cartoriais o XV Confenasps será realizado 

em 2016. 

 

CALENDÁRIO NACIONAL: 

 
Outubro 

30 e 31/10- Seminário Nacional da Auditória Cidadã da Dívida. Tema: “A Corrupção e o Sistema da 
Dívida”. Em São Paulo/SP. 

Novembro 

Semana de 16 a 20/11 - Reunião Nacional de Aposentados da FENASPS com representantes das 

secretarias de aposentados dos sindicatos estaduais. (Data a definir); 
 

10/11, às 10h - Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos SPF – Em Brasília; 

Até 21/11 - Seminário Nacional da FENASPS para discutir o Plano de Ação - Em Brasília; 

Dezembro 

1º a 4/12 - 15ª Conferência Nacional de Saúde 

10 e 11/12 - Eleição no SINDPREV-BA 

 

Anexos: 

1.  Relatórios do Encontro Nac. do Seguro Social e da Seguridade Social (Saúde, Trabalho e 

Previdência) aprovados na Plenária. 

2.  Relatório da reunião do Devisa/Fenasps 

 

 

 

Brasília, 26 de outubro de 2015. 

Secretaria de Organização da FENASPS 


