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RELATÓRIO PLANTÃO: REUNIÕES NA CÂMARA, SOBRE 

GEAP, E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOBRE CARREIRA 

 

 Os plantonistas representantes da Fenasps – dos estados MG, PR, RS, SC, SP e 
oposição DF – realizaram duas reuniões nessa terça-feira, 2 de agosto, na secretaria 
executiva do Ministério do Trabalho (MTE), para tratar das demandas dos servidores do 
órgão, e no gabinete do deputado federal Roberto de Lucena, sobre questões referentes à 
Geap. 
 

   

Na reunião no MTE, os plantonistas da Fenasps foram recebidos pelo secretário 
executivo adjunto, Luis Carlos Barbosa, já que o secretário executivo, Carlos Lacerda, teve 
que se ausentar para uma reunião emergencial. A Fenasps relatou as demandas dos 
trabalhadores, e apresentou os dados relativos às greves de 2010, 2012 e 2015, solicitando 
anistia das mesmas.  

 

O secretário adjunto, Sr Barbosa, afirmou não conhecer muito as questões dos 
servidores do MTE, mas disse que o ministro da pasta, Ronaldo Nogueira, está disposto a 
estruturar a carreira desses trabalhadores e encaminhar o que for possível, ainda que não 
saiba se o mesmo continuará no cargo após a conclusão do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. 

 

Ao final da reunião, o representante do MTE solicitou que a Fenasps fizesse um 
dossiê desde 2010 até o presente momento, com todos os acordos de greve para ver quais 
pontos dos acordos e reposições ficaram pendentes. A Fenasps já encaminhou o dossiê ao 
MTE e agora aguarda nova agenda do MTE. 
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Reunião na Câmara sobre Geap 
Sobre Geap, os plantonistas foram recebidos no gabinete do deputado Roberto de 

Lucena (PV/SP), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da 
Câmara. O parlamentar afirmou já ter conhecimento da situação crítica dos planos de 
saúde da Geap e se prontificou a dar encaminhamento a esta questão. A Fenasps 
requereu uma audiência pública na Comissão do Idoso, evento que o deputado disse que 
vai viabilizar. 

 

 
 
A Fenasps, via ofício, solicitou também do deputado intermediação para uma 

audiência com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, bem como com os novos 
membros da direção e do Conselho de Administração (Conad) da Geap. 

 
Além das duas reuniões, também foi realizado nessa terça trabalho de panfletagem 

no Congresso Nacional contra o PLP 257 e em defesa da Auditoria Cidadã da Dívida. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Brasília, 11 de agosto de 2016 
 

Plantão da Diretoria Colegiada 

FENASPS 


