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RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS 
 

  
 

 

Data: domingo, 6 de março de 2016. 
 

Local: sala 11 do Hotel Nacional, em Brasília. 
 

Pauta: 1) Informes; 2) Avaliação de Conjuntura - Plano de Luta: a) Resoluções dos Encontros, 

b) Campanha Salarial dos SPFs, c) Frente de Mobilizações contra desmonte do Estado e 

Reforma da Previdência; 3) GEAP e CAPESAÚDE; 4) Assuntos Gerais; 5) Encaminhamentos. 
 

Estados presentes: PR – RS – MT – PA – MG – PI – CE – RN – SP – ES – RJ- SC e Oposições 

do DF, BA, PB e RJ e participação militantes do PE, MA e AL. 
 

Número de participantes: 123 (87 delegados e 36 observadores) 

 
RESOLUÇÃO POLÍTICA: 
 

A primeira Plenária Nacional da Fenasps de 2016 teve início às 10 horas desse domingo, 6 

de março, com abertura em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março. Nunca é 

demais lembrar que as mulheres são imprescindíveis na luta de Classes e maioria absoluta no 

Seguro e Seguridade Social. Foi reafirmada a convocatória para todos os trabalhadores se 

incorporarem nas manifestações que ocorrerão em todo país no Dia Internacional da Mulher. 
 

Os trabalhadores do Seguro Social, Seguridade Social e Anvisa, para fazer frente aos 

ataques contra seus direitos, reforma da Previdência e Trabalhista, bem como impor ao governo o 

cumprimento integral dos acordos de greve e suspensão do ciclo de avaliação do IMA/GDASS, 

condições de Trabalho, 30 horas para todos, e contra redução salarial, por meio de seus 

representantes, delegados eleitos nas assembleias estaduais país afora, deliberaram unanimemente 

pelo INDICATIVO DE PARALISAÇÃO DE 24 HORAS NO DIA 14 DE ABRIL. 
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Orientamos os Sindicatos Estaduais e oposições para realizarem assembleias Estaduais e 

reuniões por locais de trabalho, para discutir as deliberações da plenária, bem como eleger delegados 

e representantes para participarem dos Encontros Específicos do INSS, da Seguridade Social e da 

Anvisa e Plenária Nacional da FENASPS nos dias 9 e 10 de abril, respectivamente. 
 

A FENASPS realizará debate sobre a Reforma da Previdência, Auditoria da Dívida Pública 

e Desmonte do Estado, convocando centrais sindicais de luta e outras categorias para discutir a 

mobilização e a criação de uma frente única de luta contra os projetos neoliberais. 

 

 

 

1. PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA: 

 

1. Solicitar aos sindicatos estaduais que enviem por sedex ou no e-mail fenasps@fenasps.org.br, 

IMPRETERIVELMENTE, até dia 10 de março, a listagem de todos servidores filiados: 

ativos, aposentados, pensionistas e agregados para a assessoria jurídica da Fenasps anexar na 

liminar contra o reajuste abusivo das mensalidades da GEAP; 

 

2. Que a FENASPS oriente todos os trabalhadores da sua base e aos trabalhadores em geral a não 

participar dos atos convocados pelos setores conservadores e da direita no dia 13/03 pelo 

impeachment, bem como no ato em Defesa do Governo no dia 31/03.  

Estes dois projetos não interessam aos trabalhadores, à juventude e ao povo pobre. Neste sentido, 

intensificar a convocação de todos para ato do dia 1º de abril, uma luta independente de patrões 

e dos governos, por uma alternativa própria dos trabalhadores; 
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3. Que os sindicatos e a Fenasps elaborem e distribuam Carta Aberta à população informando 

sobre as reformas do governo na Previdência, na Saúde, no Trabalho, na Justiça do Trabalho e no 

Serviço Público em geral; 

 

4. Que nas atividades do dia 8 de Março, Dia Internacional da mulher, sejam denunciadas todas 

as reformas que o governo pretende realizar contra a classe trabalhadora; 

 

5. Intensificar a luta em Defesa do Concurso Público para contratar trabalhadores para repor as 

vagas nas unidades do INSS, Saúde e Trabalho; 

 

6. Fortalecer a luta pela Auditoria Cidadã da Dívida, para suspensão do pagamento da dívida 

pública; 

 

7. Convocar todos os trabalhadores a lutarem pela derrubada do veto da Presidente Dilma à 

Auditoria da Dívida Pública;  

 

8. Que a Fenasps convoque os trabalhadores a unificar a luta de classe contra os ataques ao 

Estado brasileiro, pelos banqueiros, latifundiários e os grandes empresários; 

 

9. Orientar os sindicatos estaduais para apoiarem as eleições do Sindprev/DF e, também, a do 

sindicato dos Bancários de Brasília, que ocorrerão no mês de março;  

 

10. Retomada das atividades políticas dos aposentados no Congresso Nacional contra os projetos 

de lei fortalecendo a participação na luta da classe trabalhadora, conforme deliberado nos fóruns 

da Fenasps e dos SPFs; 

 

11. Realizar um Seminário sobre insalubridade com as direções dos sindicatos estaduais e 

assessoria jurídica da Fenasps no mês de março;  

 

12. Encaminhar urgentemente as deliberações sobre a Paralisação e/ou Dia de Luta, para que 

sejam amplamente discutidas em todos os Estados para participação da base, antes da 

deflagração da luta;  

 

 13. Exigir da direção do INSS a imediata suspensão do IMA/GDASS, pois nenhum dos pontos 

do acordo referente às alterações dos indicadores que impactam do IMA-TMEA e benefícios 

represados com mais 45 dias foram alterados; 

 

14. Que o GT de Seguridade Social faça o debate sobre a reestruturação do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS); 
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15. Extensão das 30 horas para todas as Agências do INSS, incluindo as ADJs nos estados;  

 

16. Que a FENASPS crie um coletivo de comunicação para formular propostas de organização 

de comunicação estratégica bem como o cadastro de militantes na Federação e junto aos 

sindicatos, fazendo levantamento dos custos. 

     

2. PROPOSTAS DO ENCONTRO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- 

REALIZADO NO DIA 5/3 E APROVADAS NA PLENÁRIA - PARTICIPAÇÃO 

DE 52 REPRESENTANTES ESTADUAIS  

 

 
 

 GERAIS: 

 

1. Cobrar do governo o cumprimento dos Acordos de Greve; 

 

2. Que a FENASPS construa juntamente com as outras Entidades Nacionais um fórum com as 

direções, para debater a questão da insalubridade ainda em março; 

 

3. Que a FENASPS oriente aos sindicatos estaduais a não participar dos atos no dia 13/03 e 31 

de março; 

 

4. Que a FENASPS oriente os sindicatos a participar das atividades nos dias 1º e 7 de abril/16, 

nos estados. 
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 MTPS (Ministério do Trabalho e Previdência Social): 

 

1. Que a FENASPS organize encontro nacional dos servidores federais do MTPS para debate 

sobre a fusão dos ministérios e suas consequências, na segunda quinzena de abril/16, com 

representantes das entidades cuja base tenham servidores; 

 

2. Que a FENASPS envie documento para os sindicatos estaduais reafirmando junto às 

superintendências que o acordo de reposição de greve ainda não fechou e, portanto, os mesmos 

devem aguardar negociação; 

 

3. Que a FENASPS encaminhe o Plano de Reposição da greve, elaborado pelo Ministério da 

Saúde, para o Chefe da 27ª JRPS (Junta de Recurso do Ministério da Previdência) reafirmando 

que o pagamento das horas da greve será por serviços e não por hora, uniformizando o 

tratamento entre os ministérios. 

 

 

  
 

 SAÚDE: 

 

1. Que a Secretaria de Seguridade Social, por meio do grupo de trabalho, aprofunde a discussão 

da Portaria 243/15, principalmente no que tange à assinatura dos convênios com estados e 

municípios na questão das 30 horas e exames periódicos; 

 

2. Cobrar do Ministério da Saúde que a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério 

da Saúde (MSNP/MS) implante nos estados do Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, 

Mato Grosso e Piauí as mesas locais de negociação para que os trabalhadores possam dirimir os 

conflitos e encaminhar as demandas; 

 

3. Que a FENASPS acompanhe o PL 1030/2014, referente à última parcela do aumento do 

acordo de greve -RJ feito em 2012 dos Agentes de Endemias; 

 

4. Que a FENASPS encaminhe à Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da 

Saúde (MSNP/MS) proposta de criação de um setor da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 
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nos núcleos estaduais do MS para acompanhar as demandas dos servidores do MS/FUNASA que 

desenvolvem atividades de combate e controle de vetores nos estados e municípios; 

 

5. Que a FENASPS reencaminhe na MSNP/MS o retorno dos 11 servidores demitidos do 

Ministério da Saúde do estado do Rio de Janeiro; 

 

6. Que a FENASPS encaminhe na MSNP/MS a exigência de condições de trabalho (local), 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os servidores de combate às endemias e realize 

medidas de proteção para os seus trabalhadores como o uso de repelente tópico, repelente 

elétrico e/ou telagem dos locais de trabalho; 

 

7. Que a FENASPS encaminhe na MSNP-MS a participação dos servidores de Combate de 

Endemias na Mesa Local do RJ para que os mesmos possam encaminhar e discutir as demandas 

que se apresentarem;  

 

8. Que a FENASPS publique em seu site e redes sociais os problemas relacionadas ao vetor 

Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Febre Chikungunya e Vírus Zika, bem como tome 

medidas preventivas e protetivas em relação aos seus funcionários, tais como: uso de repelente 

tópico, repelente elétrico ou telagem de seus espaços, encaminhando as mesmas medidas aos 

sindicatos estaduais; 

 

9. Que a FENASPS solicite aos sindicatos estaduais um levantamento referente à questão das 

seis horas para que se possa levar os problemas para a MSNP/MS; 

 

10. Que a FENASPS reitere oficio, com solicitação de audiência para o MPOG, para tratar de 

questões gerais dos ativos e aposentados, bem como o SIGEPE volte a encaminhar os 

contracheques dos servidores para suas residências já que a maioria dos servidores aposentados, 

em especial os do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, não tem acesso à internet, 

dificultando a estes servidores o controle de suas rubricas, além de cumprir exigências para a 

abertura de crediários etc.; 

 

11. Que os sindicatos estaduais organizem seminários para os servidores dos MTPS e Saúde para 

debater relações e condições de trabalho e posteriormente a FENASPS chame Seminário 

Nacional com a presença da Assessoria Jurídica; 

 

12. Participação e fortalecimento do calendário do Fórum Nacional de Entidades dos Servidores 

Públicos Federais (FONASEF);  

 

13. Que a FENASPS solicite esclarecimentos junto ao Ministério da Saúde sobre a informação 

veiculada na imprensa em relação à falta de inseticida nos estados e municípios, haja visto que as 

férias dos trabalhadores foram suspensas para combater o mosquito da Dengue (Aedes aegypti) e 

agora muitos desses trabalhadores estão parados por falta de insumos/EPI e não podem tirar suas 

férias. 
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3. PROPOSTAS DO ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIDORES DO 

SEGURO SOCIAL- REALIZADO NO DIA 5/3 E APROVADAS NA PLENÁRIA 

- PARTICIPAÇÃO DE 67 REPRESENTANTES ESTADUAIS  

 

  
 

1. Construir o 14 de abril como “DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO E LUTA” para: 
 

a) Impedir o desmonte no INSS, contra a Reforma na Previdência; 

b) Exigir o cumprimento do acordo de greve; 

c) Revogação do Decreto de atribuições, promulgado sem discutir com as entidades, exigindo 

sua revogação;  

d) Imediata aprovação ao PL 4250/15 (que dispõe sobre o Termo de acordo de greve); 

e) Exigir 30 horas para todos; 

f) Continuar a luta por melhores Condições de Trabalho. 

 

2. Comunicar ao governo o indicativo de paralisação proposto no Encontro Nacional do INSS; 

 

3. Exigir que a direção do INSS suspenda as avaliações do IMA/GDAS, até que o IMA/Brasil 

atinja o patamar de 45 dias para que, dali para frente, volte a mensurar nos moldes da 

reestruturação dos indicadores proporcionado pelo grupo de trabalho conquistado na última 

greve; 

 

4. Cobrar da Direção do INSS para expurgar dos índices do IMA/GDAS, todos os problemas 

ocorridos com falhas e quedas nos sistemas; bem como discutir o atendimento prioritário com os 

advogados entendendo que os mesmos devam entrar em fila como todo os trabalhadores e mais 

as alterações na forma de concessão de benefícios que ocorreram ultimamente;  

 

5. Orientar a participação dos trabalhadores nas atividades e manifestações de rua a realizar no 

dia 8 de março - Dia Internacional da Mulher - e nas ações do conjunto das entidades na luta 

contra as Reformas do Estado: Previdência, Trabalhistas e desmonte da Educação e Saúde; 

 

6. Orientar os servidores em acompanhar o processo de Avaliação de Desempenho Individual 

para interporem recurso dentro do prazo; 
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7. Intensificar a realização das assembleias por locais de trabalho até o dia 8 de abril, para 

discutir os problemas de reposição dos serviços da greve, preparando a categoria para deflagrar a 

luta contra os ataques do governo; 

 

8. Mobilizar os trabalhadores para lutarem e pressionarem os deputados para a derrubada do veto 

da Presidente Dilma que permite a realização da Auditoria da Dívida Pública; 

 

9. Continuar discutindo com a Direção do INSS para alterar o sistema, de forma a garantir que 

todos os serviços possam fazer parte da reposição dos serviços, independentemente do setor de 

lotação; 

 

10. Ainda sobre a Reposição, apesar da edição do Memorando número 05/2016, fazer novo 

documento detalhando os Serviços do setor de Orientação e Informação (OI), Recursos Humanos 

(RH) e área-meio, que não estão sendo inclusos na reposição, bem como os problemas que 

Serviço Social e Reabilitação Profissional estão encontrando para incluir seus serviços no 

Sistema SRAR; 

 

11. Cobrar da Direção do INSS as alterações administrativas do Acordo de Greve ainda não 

implementadas;  

 

12. Atuar com a Auditoria Cidadã da Dívida no Congresso Nacional contra veto da Presidente 

Dilma; 

 

13. Solicitar audiência pública no Congresso Nacional (CN) para discutir e denunciar o 

sucateamento e desmonte do INSS; 

 

14. Confeccionar materiais (cartazes, boletins, cartas abertas à população etc.) para a campanha 

contra a Reforma da Previdência, denunciando o desmonte do Serviço Público (Previdência, 

Saúde, Trabalho e Anvisa); 
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15. Retomar a discussão sobre a Saúde do Trabalhador e indicar na Plenária Nacional a 

construção de Cartilha sobre doença ocupacional/acidente de trabalho no Serviço Público; 

 

16. Convocar para a luta e compor os Comandos de Mobilizações do Seguro Social, unificando e 

envolvendo toda a categoria e os trabalhadores médicos da perícia; 

 

17. Discutir na Plenária Nacional a criação do GT do Serviço Social no setorial do INSS para 

debater, formatar, articular e encaminhar questões inerentes às atribuições privativas da categoria 

à luz da lei que regulamenta a profissão e o Código de Ética versando com a política de 

Previdência e Assistência Social; 

 

18. Reivindicar do INSS o uso do correio eletrônico institucional para postagem de informes da 

Fenasps e sindicatos estaduais, a exemplo do que acontece com a ANASPS; 

 

19. Que a FENASPS solicite junto ao INSS que seja feita auditoria para constatar quais são os 

problemas para o alto índice de perícias médicas indeferidas no INSS. Pois este procedimento 

provoca retrabalho e aumento da demanda de processos judiciais. 

 

4. PROPOSTAS DO ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIDORES DA 

ANVISA - REALIZADO NO DIA 5/3 E APROVADAS NA PLENÁRIA: 

1. Que o Devisa/Fenasps em conjunto com a Diretoria Colegiada elabore Nota de 

Posicionamento Político para a Gestão da Anvisa, referente à jornada de trabalho e escolha de 

gestores e, posteriormente, encaminhar as demais entidades de representação dos trabalhadores 

da Anvisa; 

2. Organizar a realização do próximo Encontro do Devisa no Estado do Rio de Janeiro; 

3. Oportunizar espaço nos fóruns da FENASPS para que o Devisa possa fazer uma breve 

apresentação sobre as ações desenvolvidas pelos trabalhadores da vigilância sanitária federal nos 

estados, na área de portos, aeroportos e fronteiras, esclarecendo o papel desses servidores para a 

saúde pública; 

4. Reafirmar para a Diretoria Colegiada da Anvisa a necessidade de realizar um Encontro 

Nacional com servidores de PAFs para discussão de reestruturação desta área; 

5. Exigir da Diretoria Colegiada da Anvisa a defesa para a realização de concurso público 

perante o MPOG e Casa Civil para recomposição da força de trabalho nos postos de todo o país, 

em cumprimento ao disposto na nota técnica nº. 01/2012 da própria direção da Anvisa; 

6. Realizar levantamento da situação dos servidores da Anvisa enquadrados no nível auxiliar e 

defender o reposicionamento destes para a tabela do nível intermediário para correção de 

distorções funcionais; 
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7. Retomar estudos e discussão com a categoria da Anvisa em torno da Carreira Única para o 

quadro específico com tratamento isonômico de atividades e remuneração com o quadro efetivo. 

Diante do destaque feito na plenária referente ao item 1 (nota de posicionamento 

político) segue justificativa: 

 

Tendo em vista que não é política da FENASPS participar da escolha de chefias, 

coordenadores, gerentes e gestores em geral para órgãos da administração, dentro de critérios 

definidos pela gestão sem que os trabalhadores tenham a oportunidade de escolha direta entre os 

próprios trabalhadores. Atualmente os critérios são subjetivos e ocorre interferência política e 

outros interesses da administração o que não concordamos. 

 

Sendo assim, expomos a necessidade de manifestação pela direção da FENASPS e 

Devisa, considerando convite feito pela Anvisa para compor grupo de trabalho para essa 

definição de critérios para seleção de gestores desta agência. 

 

5. ASSUNTOS GERAIS: 

 

5.1. XV CONFENASPS E PLENÁRIA NACIONAL AMPLIADA ESTATUTÁRIA DA 

FENASPS: Os presentes na Plenária aprovaram que a discussão do Confenaps e Plenária 

Estatutária seja realizada na próxima reunião Colegiada da Fenasps e as deliberações 

encaminhadas para a próxima Plenária. 

 

5.2. AÇÃO DA GEAP/SAÚDE: Aprovado que após fazer orçamento dos custos serão 

encaminhados para aos sindicatos estaduais a divisão proporcional do rateio de despesas, quando 

for necessário fazer auditoria judicial. E buscar, ainda, discutir com demais dos SPFs, que 

também tenham servidores no plano GEAP. 

 

5.3. CAPESAÚDE: orientar aos sindicatos para que os trabalhadores não participem de chapa 

para direção da CAPSAÚDE, sem antes fazer amplo debate para não apoiar setores apoiadores 

do governo. 

 

6. CALENDÁRIO APROVADO: 

 

8 de março – Dia Internacional da Mulher; 

 

1º de abril – DIA NACIONAL DE LUTA com atividades nos estados; 

 

7 de abril – DIA NACIONAL DE LUTA – em defesa da Saúde Pública de qualidade e por 

melhores condições de trabalho e de atendimento à saúde da população; 
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8 de abril – Reunião da Diretoria Colegiada da Fenasps; 

 

9 de abril – Seminário Nacional na Defesa da Previdência Social Pública e Contra a Reforma da 

Previdência e Debate sobre a Auditoria Cidadã da Dívida; 

 

10 de abril - Plenária Nacional Extraordinária da Fenasps; 

 

14 de abril – DIA NACIONAL DE LUTA com Paralisação; 

 

28 de abril– DIA NACIONAL DE LUTA por melhores condições de trabalho. 

 

7. MOÇÕES: 

 

DE REPÚDIO AO MINISTRO DA SAÚDE: os trabalhadores e as trabalhadoras do Seguro 

Social, da Seguridade Social e da Anvisa presentes nesta Plenária Nacional realizada no dia 6 de 

março/16, no Hotel Nacional, em Brasília, repudiam a atitude machista do ministro da Saúde, 

Marcelo Castro, no seu pronunciamento em relação ao Aedes aegypti. “Não compete ao ministro 

dizer quem deve ou não ser contaminado por qualquer doença. Compete ao ministro desenvolver 

as políticas públicas que combata o vetor”.  

 

DE APOIO AO COMPANHEIRO WALTER MIRANDA: os trabalhadores e trabalhadoras do 

Seguro Social, da Seguridade Social e da Anvisa presentes nesta Plenária Nacional, realizada no 

dia 6 de março/16, no Hotel Nacional, em Brasília, prestam todo o apoio e solidariedade ao 

companheiro Walter Miranda, diretor do SINSPREV/SP e membro  da CSP-CONLUTAS, que 

está sendo acusado, de forma mentirosa, de agressão a uma funcionária comissionada na 

ocupação da Câmara Municipal durante a discussão e aprovação do reajuste dos servidores 

municipais em que prestava apoio. Contra a criminalização do companheiro que será julgado no 

fórum de Araraquara, 3ª. Vara Criminal no dia 10 de março, às 10 horas. 

 

MOÇÃO DE APOIO À AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA: os trabalhadores e trabalhadoras 

do Seguro Social, da Seguridade Social e da Anvisa presentes nesta Plenária Nacional, realizada 

no dia 06 de março/16, no Hotel Nacional, em Brasília, aprovam moção de apoio e luta aos 

trabalhadores e militantes da auditoria cidadã da dívida. E, ao mesmo tempo, reafirmamos o 

compromisso de construir os núcleos por todo o país. 

 

Brasília, 7 de março de 2016 

 

Secretaria de Organização da FENASPS 


