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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PLANTÃO DE 1° A 5 DE FEVEREIRO 

 

Os membros da Direção Executiva Nacional (DEN) da Fenasps que realizaram plantão no último 

período cumpriram diversas tarefas nos órgãos, ministérios e no Congresso Nacional, apresentando 

emendas para corrigir erros e problemas na redação do Projeto de Lei (PL) 4250/2015, que já foi 

despachado pela Coordenação de Comissões Permanentes (CCP) nesta sexta-feira, dia 5, à Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSL). Posteriormente, o PL será distribuído para as outras comissões da 

Câmara: Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), Finanças e Tributação (CFT) e 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
 

Realizamos reunião com assessoria e senador Paulo Rocha (PT/PA), entregando ofício relatando 

os problemas de reposição dos serviços da greve em razão da intransigência do INSS. Fizemos a 

solicitação para marcar audiência com o ministro do Trabalho e Previdência Social (MTPS), Miguel 

Rossetto, bem com o secretário especial, Carlos Gabas, objetivando buscar solução aos problemas que 

servidores e entidades enfrentam com a direção do INSS no processo de reposição dos serviços da 

greve, IMA- GDASS, além da edição do Decreto 8.653/2016. A FENASPS denunciou que o concurso 

não poderá ser realizado porque tem setores que podem ir à Justiça impedir a realização do concurso do 

INSS, por erro material no edital que iguala as atribuições dos Técnicos e Analistas. Será dado retorno 

desta demanda após o carnaval. 
 

Nesta semana participamos ainda da coleta de assinaturas de deputados e senadores para 

derrubar o veto de Dilma Rousseff à Auditoria da Dívida Pública. Na manhã de quinta, 4 de fevereiro, 

houve reunião na Câmara dos Deputados com representantes do Fórum de Entidades contra o PL 555, 

que permite ao governo privatizar empresas estatais, sejam elas federais, estaduais e municipais, 

incluindo venda de ações da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.   
 

As alterações das leis de Carreira do Seguro Social, incluindo incorporação da GDASS pela 

média de cinco anos e GDASS fixa em 70 pontos estão incluídas no PL 4250/2015, em tramitação no 

Congresso Nacional.  
 

A presidente do INSS publicou retificação do Edital do Concurso Público para atender o 

disposto no Decreto 8.653/2016, mas até agora não respondeu aos requerimentos das entidades numa 

explícita demonstração de querer o enfrentamento com os trabalhadores.  
 

Os diretores do plantão estiveram em audiência com a Coordenadora-geral de Gestão de Pessoas 

do Ministério da Saúde (CGESP/MS) para tratar da questão das férias dos trabalhadores que combatem 

endemias e sobre a reposição dos serviços da greve. Como os trabalhadores foram impedidos de gozar 

as férias em vários estados e não podem trabalhar por falta de EPI, existe a possibilidade concreta de 

haver greve no Rio de Janeiro, após o carnaval. A coordenadora disse que estão enviando novas 

orientações sobre as férias para resolver parte dos problemas. 
 

Para discutir todos estes problemas a FENASPS convocará Encontro Nacional dos servidores do 

Seguro Social e Plenária Nacional, previstos para dias 5 e 6 de março, em Brasília, debatendo com os 

trabalhadores quais encaminhamentos a categoria vai deliberar sobre esta luta. Assim que os eventos 

forem confirmados, enviaremos convocatória.  

 

 Brasília, 5 de fevereiro de 2016. 
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