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RELATÓRIO DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DO INSS 

 

 
   

Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2015 

Local: sala de reuniões da presidência do INSS 

 

Presentes 

INSS 

Elisete Belchior, presidente do INSS; Mônica Arcoverde (DGP); Mário Sória (Dirat); Alessandro 

Stefanutto (Procuradoria-geral) e Lenilson Queiroz (Dirofl). 

 

Fenasps 

Ana Colusso (DF), Carlos Vinícius (RJ), Djalter Rodrigues (RN), Fábio (RS), José Campos (RS), Lídia 

de Jesus (BA), Lílian (SP), Rita Assis (SP) e Thaize Antunes (SP) 

 

A reunião teve início com a presidente informando que o objetivo da mesma era fechar diretrizes do 

Plano de Reposição dos dias parados durante a greve. Enquanto Fenasps, solicitamos informações sobre 

o fechamento das APS em São Paulo e Rio de Janeiro, se esta era orientação da Direção Geral (DG). Por 

sua vez, a presidente disse que esta não é política da DG e que essas são situações pontuais e 

específicas, devido contratos expirados, e não foi encontrado outro a contento.  

 

Solicitamos ainda que antes do ponto sobre reposição fossem abordadas outras questões do acordo de 

greve e situações das condições de trabalho: 

 

1) Sobre a situação do cronograma do Plano de Ação, que até o momento não foi apresentado, a 

presidente respondeu que a Diretoria Colegiada está finalizando até a semana que vem o cronograma e 

formato dos encontros regionais e se houver necessidade os prazos serão adequados; 
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2) Em relação à IN 74, o Procurador Stefanutto informou que o texto já está pronto de acordo 

com o que foi fechado na greve, mas em função das demandas  não foi possível publicar, mas até o final 

de novembro/15 será publicado; 

 

3) O Projeto de Anistia da greve de 2009 encontra-se na pauta para votação. A Fenasps está 

acompanhando atentamente; 

 

4) Sobre a extensão das 30 horas para as PEXs, o ex-ministro Carlos Gabas está conversando 

com o atual Ministro da Previdência, Miguel Rossetto e está dependendo destas conversas. Também 

pautamos os problemas das condições de trabalho, as inconsistências do sistema, que os representantes 

do INSS explicaram ocorrer devido a ajustes internos da Dataprev. A Presidente disse que ainda tinha 

uma outra reunião e em determinado momento cogitou a possibilidade de encaminhar de forma 

unilateral. Após ponderações das entidades presentes, a mesma disse que iria conversar com sua equipe.  

A Fenasps solicitou uma próxima agenda para tratar dos impasses da Reposição dos dias de greve e as 

questões referentes à remoção, sobre os quais a federação encaminhou documentos expondo os 

problemas, bem como as demais demandas pendentes da greve.  

 

 
 

Reafirmamos a necessidade de se intensificar as discussões sobre o Plano de Ação e reposição 

dos dias de greve e manter o estado de greve, mobilizando os trabalhadores para irem à luta e não aceitar 

sob nenhuma hipótese cumprir jornada nem trabalho superior à capacidade de agenda de cada local de 

trabalho.  

 

Confira no calendário da Fenasps os próximos eventos. 
 

 

 Brasília, 4 de novembro de 2015 
 

 

 

COMANDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO 

http://www.fenasps.org.br/index.php/calendario

