RELATÓRIO DO PLANTÃO DA FENASPS
SEMANA DE 22 A 26 DE AGOSTO
Além das audiências realizadas no INSS e na Secretaria de Gestão de Pessoas e
Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT, antiga SRT), os plantonistas da
Fenasps realizaram diversas atividades em Brasília nesta semana. Elencamos abaixo as
atividades:
Reunião do FONASEFE
No dia 23 de agosto, terça-feira, a Fenasps participou da reunião do Fórum das
Entidades. Nacionais dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE), na qual as entidades
aprovaram o Plano de Luta e Caravanas com acampamento em Brasília na semana de 12
a 15 de setembro. Também foi aprovado indicativo de greve para a segunda quinzena de
setembro para discutir entre as categorias do funcionalismo federal, estadual e municipal.
Por fim, foi indicada a construção da Greve Geral dos trabalhadores no Brasil. Confira aqui
relatório da reunião do FONASEFE.
Ainda no mesmo dia, na reunião das Centrais Sindicais, à tarde, a mesmas
aprovaram a construção de Greve Geral por tempo indeterminado e atividades de pressão
sobre os deputados em todo país.
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PEC 241
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Eis a declaração que o ministro proferiu na audiência pública: “é preciso definir um
teto inicial de gastos onde a União deverá chegar, um compromisso do Governo e
Congresso Nacional. Qualquer um dos poderes, ministérios e órgãos da União que
descumprirem as metas a serem estabelecidas estarão sujeitos a sofrer restrições como
proibição de fazer reajustes salariais, contratar despesas e realizar concursos públicos,
além de serem reenquadrados na lei de responsabilidade fiscal". Ou seja, segundo o
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Na quarta-feira, 24 de agosto, pela manhã, plantonistas da Fenasps acompanharam
Audiência Pública no Congresso Nacional para tratar da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) n° 241. Durante a audiência, houve intenso debate com a presença do
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que expôs o projeto de redução do Estado deste
governo.

ministro Meirelles, se aprovada a PEC 241, por vinte anos o governo terá o poder
constitucional de cortar despesas para atingir a meta.

REUNIÕES SOBRE GEAP: PREVIDÊNCIA E SAÚDE
Ainda na quarta-feira, 24 de agosto, plantonistas se reuniram na Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc), sendo recebidos pelo diretor de
Fiscalização da entidade, Sérgio Taniguchi (fotos abaixo), para tratar do pecúlio da
Geap/Previdência.
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A Dra. Paula Poli, da assessoria da Fenasps, apresentou a situação atual do
processo: a decisão da juíza de reconhecer a incompetência da Justiça Federal para
apreciar o feito, remetendo-o para a justiça comum, por entender que a GEAP é uma
empresa privada e não teria interesse da União, revogando a tutela antecipada,
anteriormente concedida.
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Já na quinta-feira, 25, a reunião foi na 22ª Vara Federal sobre a ação da Fenasps
em relação aos planos da Geap/Saúde, entre os representantes da Fenasps, a assessoria
jurídica da federação e a juíza responsável pelo processo da FENASPS em relação ao
aumento de 37,55%.

No entanto, em relação à outra ação, em conexão, na qual se encontra pendente de
julgamento, a juíza entendeu declarou a incompetência e não revogou a liminar.
Além disso, a Dra. Paula apresentou no processo todas as provas, tanto em relação
ao interesse da União no processo demostrando que o governo é hoje o maior interessado,
já que destituiu o antigo Conselho de Administração (Conad) da Geap e a direção
executiva e tem novamente o voto de minerva, como demostrou que ao manter o reajuste
de 37,55%. Com isso, a GEAP está expulsando do plano os instituidores do mesmo,
colocando para fora os assistidos com menores salários e com maior necessidade do
plano.
Os plantonistas informaram ainda à juíza que a GEAP nem aguardou o julgamento
do mérito para cobrar os valores referentes aos meses em que os servidores estavam sob
liminar, enviando boletos sobressalentes aos mesmos. O Plantão/FENASPS aguarda a
decisão da juíza a qualquer momento.
PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS CONSELHOS DE SAÚDE
Nos dias 23 e 24 de agosto, a Fenasps participou também da 20ª Plenária de
Conselhos de Saúde, Entidades e Movimentos Sociais e Populares (fotos abaixo)

CALENDÁRIO PARA A PRÓXIMA SEMANA
29 de agosto, segunda-feira – Audiência sobre Serviço Social na DIRSAT/INSS.
30 de agosto, terça-feira – próxima reunião do FONASEFE
31 de agosto, quarta-feira – reunião na Geap/Previdência
1° de setembro, quinta-feira – evento da Auditoria da Dívida Pública e reunião do
GT-GEAP da FENASPS.
Brasília, 26 de agosto de 2016
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FENASPS
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Plantão da Diretoria Colegiada

