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 PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS 
 

                                 
 

           
 

 
Data: domingo, 22 de setembro de 2019. 
 
Local: salão azul do Hotel Nacional, em Brasília. 
 
Estados presentes: AM – CE – GO/TO – ES – MG – MS – MT – PA – PR – RJ – RN – RS – SC – SP e 
oposições sindicais da BA e do DF. 
 
Participantes: 134 (91 delegados/as e 43 observadores/as) 
 
Pauta: 1) Informes/Fenasps : a) Reunião no Departamento de Relações do Trabalho no Serviço Público 
(Deret) - Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoa - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão/Ministério Da Economia; b) Reunião no Ministério da Saúde; c) Reunião com a Diretoria de 
Benefícios (Dirben) do INSS; d) Reuniões na GEAP; e) Reestruturação produtiva do Serviço Público; f) 
As consequências da Reforma da Previdência para os Servidores Públicos; g) Alteração no processo de 
trabalho no INSS. 2) Avaliação de Conjuntura-Plano de Luta: a) 13 de agosto: Dia Nacional de 
mobilização, paralisações e Greves em defesa da educação, emprego e pela aposentadoria (contra a 
Reforma da previdência); b) Mobilização Contrarreforma da Previdência no Senado; c) Resoluções dos 
Seminários: do Seguro Social, da Seguridade Social e da Anvisa. 3) Geap/Capesaúde/Vivaprev. 4) 
Assuntos Gerais. 
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1) ANÁLISE DE CONJUNTURA:  
 

  
 
A Plenária iniciou-se com análise da conjuntura, de modo a identificar o terrível momento que a classe 
trabalhadora e mais especificamente o serviço público tem vivenciado. A retirada de direitos e o retrocesso 
social foram a tônica nas falas dos presentes que chamaram mais uma vez as categorias para a unidade e a 
luta, sem as quais não haverá solução ou perspectiva de manutenção dos direitos que ainda nos restam. 
Para aprofundar esse debate a FENASPS recebeu convidados como Maria Lúcia Fattorelli, Coordenadora 
Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida; Dr. Marcelo Trindade, da Assessoria Jurídica da FENASPS e 
Demerson Dias, Ex-dirigente da FENAJUFE. 
Maria Lucia Fattorelli observou logo no início de sua intervenção que esta crise é fabricada e que o alvo 
sempre foi o orçamento público. Transferir os recursos públicos para o mercado, mais precisamente o 
financeiro, é o objetivo da reforma da previdência que, segundo ela, mira também no conjunto dos 
servidores públicos, desmantelando a rede pública de atendimento e as políticas públicas, com impacto 
direto no cidadão. 
“Nosso país é rico e é uma mentira que está quebrado”, afirmou Maria Lúcia Fattorelli, e continuou: “A 

Reforma da Previdência chega ao Senado Federal após aprovação em dois turnos na Câmara dos 

Deputados e o congresso, o governo e a grande mídia continuam ignorando o fato de que o valor 

“economizado” pelas mudanças – às custas dos trabalhadores brasileiros – é da mesma monta do que 

gastamos nos últimos dez anos apenas com o mecanismo ilegal da remuneração da sobra de caixa dos 

bancos e no abuso das operações compromissadas pelo Banco Central”. 

Dr. Marcelo focou sua intervenção na PEC da reforma e seus reflexos nos direitos do servidor. Observou 
que será desastrosa para o conjunto de servidores, ativos e aposentados, pois além de aumentar as 
exigências para a aposentadoria e criar uma série de entraves, ainda pode reduzir a remuneração de todos a 
partir da alta nas alíquotas da contribuição para o seguro social, atingindo ativos e aposentados que 
poderão ser chamados a fazer contribuições extraordinárias sempre que o sistema apresentar déficit. 
Assinalou ele: “Ora, o governo já diz que o sistema tem déficit hoje, imagina agora que pretende mudar o 

modelo público de previdência, privatizando-o e entregando essa fatia de recursos públicos para o 

mercado financeiro”. Chamou a atenção para o enorme número de pedidos de aposentadoria de quem já 
atinge o direito, principalmente no conjunto dos servidores do INSS, não só pela eminência da aprovação 
da PEC06/19, mas também pelo novo modo de aferição da GDASS, que tem impacto direto nas ultimas 
remunerações e, portanto, no cálculo da aposentadoria. “Se o servidor não atingir a pontuação estipulada 

pode ter a gratificação diminuída e isso afetará o valor de sua aposentadoria”. 
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Já o Ex-dirigente da FENAJUF, Demerson Dias, trouxe uma reflexão sobre as novas tecnologias e suas 
consequências para o serviço público. Segundo ele a tecnologia vinha com a proposta de facilitar e dar 
mais qualidade de vida ao trabalhador. “Lá na revolução industrial, quando as máquinas passaram a 

fazer serviços que eram do trabalhador e automatização chegou, nos convenceram que isso seria bom, 

que trabalharíamos menos e teríamos mais tempo livre. O que assistimos hoje é bem o contrário, o 

trabalhador trabalha mais, tem menos tempo livre para a família, estudo ou lazer, e ainda está mais 

adoentado e entristecido.” 

Demonstrou também que a inteligência artificial, tem substituído as relações humanas e isso não dá 
margem para um atendimento digno. Questões facilmente resolvidas por um servidor são negadas ou 
aceitas de pronto pela m\máquina, numa lógica de “sim ou não” ou “atende ou não atende requisitos”, uma 
dicotomia que vai alienando o cidadão e que causa em muitas vezes retrabalho ou perda de seus direitos, 
visto que o fator humano essencial foi apartado do processo. 
 
 
2) INFORMES: 
 
2.1) GEAP: Nas duas últimas audiências realizadas na GEAP foi para tratar do descumprimento do 
Acordo celebrado entre a GEAP e as Entidades Nacionais dos servidores públicos federais no início de 
2019, pois um grande número de servidores assistidos da GEAP estão ligando para os sindicatos estaduais 
que estão sendo cancelados do plano por dívidas referentes aos anos de 2016 e 2018 e no acordo esse dois 
anos estariam anistiadas as dívidas com a promessa que a FENASPS estaria solicitando o arquivamento do 
processo. Além disso, sem nenhuma comunicação prévia pela GEAP e valores pequenos até de 
participação, excluindo do plano com apenas sessenta dias de débito. 
Foram acertadas algumas propostas para trazer de volta todos e todas que foram excluídos do plano. 
Cobrar da GEAP o mesmo tratamento dado ao INSS, quanto a dependência de Pais e outros dependentes 
que quando são excluídos não retornam para plano. 
 
Também somos sabedores de que grande parte destes servidores têm a intenção de permanecer vinculados 
à Fundação e quitar suas dívidas, razão pela qual mantêm suas contribuições mensais, em não raros casos 
em valores superiores à própria dívida apontada pela GEAP. 
  
Urge salientar, em complemento, que nas hipóteses em que operado o cancelamento das inscrições, o 
eventual retorno à Fundação (com a quitação da dívida) vem acompanhada da impossibilidade do retorno 
de alguns dependentes aos planos anteriores, em razão de disposições regulamentares, o que acarreta 
prejuízo a estas pessoas e o seu desinteresse em manter-se vinculado à GEAP. 
  
Sabemos, por fim, que o universo de servidores ativos, aposentados e pensionistas em situação de 
inadimplência beira a 80.000 (oitenta mil) vidas), de um universo de pouco mais de 410.000 (quatrocentos 
e dez mil vidas) hoje atendidos pela Fundação, o que representa algo em torno de expressivos 20% (vinte 
por cento) do total de assistidos. 
  
Não restam dúvidas, assim, que se é verdade que de um lado a manutenção destas pessoas na GEAP 
interessa a elas próprias - e, portanto, à Federação que as representa -, não é menos verdade que também 
interessa à Fundação, haja vista que a quantidade de assistidos é um fator importante na composição do 
seu equilíbrio financeiro. 
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À vista disso, e pretendendo auxiliar na busca de uma solução capaz de solucionar as referidas 
pendências financeiras dos servidores, mantendo-os na GEAP, a FENASPS leva à apreciação dessa 
Direção a seguinte proposta, pedindo seja ela submetida aos órgãos de deliberação competentes: 
  
1. Que a GEAP suspenda imediatamente, pelo prazo de pelo menos 30 (trinta) dias, o envio de AR (Avisos 
de Recebimento), através dos quais vem ela comunicando aos servidores a ocorrência de inadimplência 
para com a Fundação, seja esta antiga ou atual; 
 

2. Que a GEAP suspenda imediatamente o cancelamento das inscrições daqueles servidores que já 
receberam os mencionados Avisos e não procederam ao pagamento de suas dívidas no prazo que lhes foi 
ofertado; 
  
Que seja imediatamente composto um Grupo de Trabalho, entre a GEAP e a FENASPS, com prazo 
de duração de 30 (trinta) dias, destinado: 
  
1) Levantar as diferentes situações de inadimplência, identificando e agrupando as situações semelhantes, 
com vistas à soluções também específicas (por exemplo: o grupo de inadimplentes cujo valor das dívidas é 
insignificante; o grupo de inadimplentes que já celebraram negociação(ões) anterior(es) e não honraram os 
compromissos financeiros assumidos; o grupo de inadimplentes que não receberam anterior comunicação 
sobre dívidas pretéritas, que deixaram de ser cobradas pela GEAP nos últimos 5 anos; etc.) 
  
2) Verificar a viabilidade jurídica de estabelecer critérios de pagamento das dívidas que levem em conta a 
efetiva possibilidade de adimplemento por parte dos devedores, e não somente fixe um número de parcelas 
que, em razão do montante mensal a ser pago, já se mostre de inviável adimplemento; 
  
3) Melhorar o sistema atualmente empregado pela GEAP para a comunicação das dívidas, que a nosso 
sentir gera desconfiança ou mesmo dúvidas quanto à efetiva existência do débito; 
  
4)  Apresentar propostas da Federação e dos sindicatos filiados, em todo o Brasil, no auxílio à GEAP no 
processo de divulgação e de esclarecimento, aos inadimplentes, sobre as origens das suas dívidas, bem 
assim sobre as alternativas de quitação disponibilizadas pela Fundação; 
  
5) Modificar a legislativa ou regulamentar, relativa à viabilização da realização do desconto das 
mensalidades devidas à GEAP em folha de pagamento, de sorte não só que a Direção da Fundação busque 
estas iniciativas junto ao Governo Federal, mas também que as entidades sindicais o façam em seus 
respectivos processos de negociação com a administração pública;  
  
6) Que a FENASPS cobre da GEAP o cumprimento da LIMINAR que garante os pais e dependentes 
especiais no plano, assim como ocorre com o INSS; 
 
7) Que a Federação continue na luta pelo aumento do per capta Patronal para a GEAP e CAPESAÚDE 
junto ao Ministério da Economia; 
 
8) Outras medidas que o GT vier a entender necessárias à solução do problema com vistas à viabilização 
jurídica das medidas elencadas acima – evidentemente caso aprovadas elas nas instâncias deliberativas da 
GEAP -, esta Federação não descarta a possibilidade de celebração de Convênio com a GEAP, fixando 
responsabilidades de parte a parte, em especial voltadas ao tratamento cuidadoso das informações relativas 
às mencionadas dívidas, haja vista o caráter reservado de que se revestem; 
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3) PROPOSTAS GERAIS/GEAP: 
 
1. Que a assessoria jurídica da FENASPS verifique a possibilidade de impetrar ação judicial que proíba a 
Geap de impedir o assistido de usar o convênio quando o débito é apenas de diferença da mensalidade; 
 
2. Foi aprovado a participação da Federação no Processo eleitoral da Geap e que as forças políticas que 
compõem a Federação indiquem os candidatos/as;  
 
3. Verificar a possibilidade de cobranças, separadas, de mensalidade e participação; 
 
4. Propor um acordo entre a Viva Prev e a GEAP para compensação da dívida do plano de saúde com o 
crédito que o funcionário (a) tem com a Viva Prev; 
 
5. Aumentar o número de parcelas (como foi feito para alguns devedores) para todos os devedores da 
Geap. 
 
4) SEMINÁRIOS SETORIAIS REALIZADOS DIA 21 DE SETEMBRO: 
 
4.1) PROPOSTAS APROVADAS NO SEMINÁRIO NACIONAL DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
DA SEGURIDADE SOCIAL (CPST)  

 

   
A conjuntura de desmonte do Estado de direito impõe grandes restrições aos gastos públicos na saúde, e o 
governo reduz ainda mais com a desvinculação do mínimo obrigatório que era de 15% da Receita 
Corrente Líquida (RCL) em cada exercício.  
 
Em 2019, a retirada de recursos foi de aproximadamente de 20 bilhões subtraídos da saúde em razão do 
congelamento da EC 95. No entanto, a situação pode se agravar ainda mais no orçamento de 2020. 
  
Há uma nova regra restritiva aonde prevê que o governo não pode contrair dívidas acima das despesas de 
capital, atingindo novo déficit em média de 32,5 bilhões para a saúde. 
 
Diante deste quadro importante que todos os sindicatos e a Fenasps organizem processo de mobilização 
junto a categoria para enfrentarmos os grandes desafios que a conjuntura nos impõe.  
 
Informes: a) A maioria dos estados apresentaram a questão da perda da insalubridade dos servidores que 
não fizeram a migração para o novo módulo exigido pelo MS, inclusive, alguns estados conseguiram 
liminar que garante o retorno da mesma. Porém o MS não tem cumprindo as decisões judiciais. b) Com a  
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extinção do Ministério da Previdência os servidores lotados na junta de recursos (Conselho de Recursos da 
Previdência Social) estão isolados sem saber o que fazer; c) Hospitais do Rio de Janeiro: A carência de 
recursos humanos nos Hospitais Federais no estado do Rio de Janeiro tem adoecido os trabalhadores e 
proporcionado falta de condições de atendimento à população. A contratação de 35 enfermeiros para o 
Andaraí parece ser escárnio ao que hoje tem de necessidade naquela unidade. A necessidade de repor com 
urgência a mão de obra nos Hospitais e Institutos é mais que urgente, é emergente, através de Concurso 
Público pelo RJU (relato sobre a situação da companheira Tatiane Martins pela perseguição política.); d) 
O Sintsprev/Mato Grosso Sul realizará Congresso em Campo Grande dias 14 e 16 de novembro de 2019. 
A Federação já recebeu convite. 
 
 
PROPOSTAS APROVADAS: 
 
1. Realização de concurso público urgente pelo RJU; 
 
2. Dia 23 de outubro: “DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO” com atos 
em Brasília e nos Estados. Ato unificado com o Fonasefe; Entidades Representativas dos servidores 
públicos federais 
 
Eixos: 
 

I. Contra o Desmonte do SUS; 
II. Derrotar o Projeto do Capital;  

III. Reafirmar a pauta de reivindicação – protocolada em FEVEREIRO DE 2019;  
IV. Cobrar respostas concretas no Ministério da Economia e conhecer proposta da Reforma 

Administrativa e Carreirão; 
V. Reposição da insalubridade e outras reivindicações específicas do MS com ocupação nas 

Superintendências. 
 

3. Que os sindicatos estaduais façam levantamentos de todos os problemas relacionados aos servidores e 
encaminhem em forma de dossiê para a Federação, antes do dia 30 de setembro; 
 
4. Realizar Encontro Nacional dos Trabalhadores do SUS (indicativo) novembro 2019.  E incluir como 
ponto de pauta no debate, a discussão do assédio moral e perseguições políticas; 
 
5. Que o GT da Seguridade Social da Fenasps organize reunião antes do dia 30 de novembro/19; 
 
6. Reivindicar o retorno da Mesa Setorial de Negociação Permanente (MSNP-MS); das Mesas Locais 
especificas do MS e a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS;  

 
7. Requerer da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas o retorno imediato da realização das perícias 
médicas;  

 
8. Exigir do Ministério da Saúde o pagamento da insalubridade para todos, até que sejam realizados os 
laudos técnicos para migração dos servidores ao novo módulo de concessão;  
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9. Servidores da Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) -  os servidores das Juntas de 
Recursos, antes do Ministério da Previdência, que sempre trabalharam dentro das unidades do INSS, hoje 
estão sendo convidados a saírem para uma unidade do Ministério da Economia. Estes funcionários estão 
sem RH nos estados consequentemente sem direito a perícia médica já que não são servidores da saúde, 
INSS ou Trabalho sem ter onde recorrer. Também estão sem capacitação para exercerem suas funções já 
que a metodologia e o sistemas ou processo de trabalho vai mudar e o servidor tem que se virar para se 
adequar ao serviço. O CRPS não têm o reconhecimento do trabalho que esses servidores desempenham 
em outros órgãos. Que a Fenasps continue acompanhando esse processo nos estados; 
 
10. Moção de repúdio contra qualquer tipo perseguição política e/ou assédio moral aos servidores e todo 
apoio à companheira Tatiana Martins Alves, lotada no Hospital Federal de Bonsucesso, no estado do Rio 
de Janeiro; 
 
11. Que a Fenasps indique aos estados recepcionar os senadores, nos aeroportos, em apoio às atividades 
nacionais contra a Reforma da Previdência. Inclusive realizando audiências, com os mesmos, solicitando 
apoio aos trabalhadores; 

 
12. Que a Fenasps cobre do governo condições de trabalho para os servidores com deficiência e participe 
do dia 21 de setembro: “Dia Nacional de Luta” -  deste segmento; 

 
13. Apoio à greve dos professores que será realizada nos dias 02 e 03 de outubro/19. 
 
 
MINISTÉRIO DO TRABALHO: 
 
A conjuntura dos trabalhadores do extinto Ministério do trabalho não é diferente do extinto Ministério da 
Previdência com uma pequena vantagem que ainda continuam com as reuniões do ex-GPCOT. A nova 
estrutura que estava prevista para ser publicada no início de julho não aponta a definição da situação 
destes servidores. Atualmente, o Ministério da Economia sobre essa situação de movimentação dos 
servidores, está indicando a distribuição dos servidores em três locais:  Polícia Federal, Ministério da 
Economia e Receita Federal o que não responde ao anseio da categoria.  
 
PROPOSTAS: 
 
1. Realizar Seminário Nacional dos Servidores do ex-MTb, dias 29 e 30 de novembro/19, em São Paulo, 
construído com as entidades nacionais representativas destes trabalhadores; 

 
2. Criação do Grupo Permanente do Trabalho e Previdência Social (GPTPS) em substituição ao Grupo 
Permanente de Discussão sobre Condições de Trabalho (GPCOT); – Que seja nos moldes do GPCOT; 

 
3. Criação de Grupo de Mídia (Fênix), em conjunto com a Fenasps, e que de 15 em 15 dias faça 
publicações orientando aos trabalhadores em geral sobre o prejuízo da extinção do MTb. Iniciar as 
atividades com os estados do Ceará, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Será discutido no Seminário de 
novembro, a melhoria da proposta e ampliação de participantes.  
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4.2) PROPOSTAS APROVADAS NO SEMINÁRIO NACIONAL DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
DO SEGURO SOCIAL  

 

  
 
Tendo em vista o movimento INSS OFFLINE e reunião agendada com o Presidente do INSS, dia 24 de 

setembro/19, apresentar: 

 
1) Reiterar a Presidência do INSS o pedido de ampliação de vagas para a reunião agendada no dia 

24/09/19, de forma a ampliar a participação da base da categoria conjuntamente com a direção da 
FENASPS; 

 
2) As pautas da reunião será centrada no debate das metas, GDASS atrelada a produtividade e assédio 

moral institucional; 
 

3) Solicitar nova reunião para cobrar as pautas pendentes já enviadas pela FENASPS; 
 

4) Representantes da direção colegiada da FENASPS em conjunto com os representes dos Estados 
presentes em Brasília, enviarão orientação a categoria sobre a construção e continuidade da 
mobilização.  

 
No Seminário do Seguro Social foram feitas 107 propostas. Essas propostas foram compiladas nas 
principais demandas apresentadas pelos trabalhadores(as) presentes, conforme abaixo: 

 

1. Solicitar a gestão do INSS que cesse o Assédio Moral no trabalho (Cobrança de produtividade; 
remoções à revelia, abertura de PADs, execução de trabalho que os/as servidores/as não foram 
capacitados); 

 
2. Solicitação a gestão do INSS a revogação imediata da Portaria nº6/SEPRT/INSS, em 2 de agosto de 
2019, que associa a produtividade a gratificação dos/as servidores/as, a maior parcela de seus salários, 
podendo gerar grandes perdas salariais; 

 
3. Solicitação a gestão do INSS a criação de um comitê para construir novos processos de trabalho do 
INSS e metas exequíveis, combatendo metas abusivas impostas pelo INSS e transformação do 
reconhecimento do direito em linha de produção, com a participação das entidades representativas dos/as 
servidores/as, haja vista que o processo de trabalho estabelecido vem ampliando o assédio moral e 
adoecimento; 
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4. Aprovação de manifesto sobre a contrarreforma a previdência, desmonte dos serviços públicos e todas 
as medidas de restrição de direitos dos/as servidores/as e da população; 

 
5. Aprovação de manifesto sobre as alterações dos processos de trabalho, cobrança de metas abusivas de 
produtividade, com o chamamento da categoria para paralização as atividades de análise de benefícios, 
bem como, mobilização dos demais setores da categoria nos dias 23 e 24/09/2019 em apoio ao movimento 
INSS OFF LINE e como forma de demonstrar a insatisfação dos/as trabalhadores/as do INSS referente a 
imposição de metas abusivas; 

 
6. Criação de uma Comissão Nacional dos Técnicos e Analistas do Seguro Social do INSS para debater as 
alterações do processo de trabalho, com servidores indicados pelos fóruns nos Estados; 

 
7. Realização de Seminário Nacional para discussão das alterações do processo de trabalho e referendar a 
Comissão Nacional dos Técnicos e Analistas do Seguro Social do INSS, indicativo de data para segunda 
quinzena de novembro. Esse seminário retomará as 107 propostas do seminário nacional do seguro social 
realizado em 22/09/2019. 

 
4.3) PROPOSTAS APROVADAS NO SEMINÁRIO NACIONAL DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
DA ANVISA  
 
Inicialmente os representantes presentes ao Seminário  da ANVISA, em Brasília, expuseram as várias 
questões verificadas nos respectivos estados e junto as suas bases, além das ações e reuniões realizadas 
pelos membros do DEVISA e direção da FENASPS, a exemplo da BA e RJ. 
Em todas as coordenações estaduais da Anvisa, após a implementação do modelo regionalizado na área de 
Portos, Aeroportos e Fronteiras (PAF), a situação é bastante semelhante e preocupante, com as mesmas 
condições a seguir: 

1) Falta de quantitativo de servidores para exercer as atividades de fiscalização sanitária nas áreas sob a 
responsabilidade da ANVISA, bem como para as atividades meio ( RH, Financeiro, Logística) nas sedes 
das coordenações estaduais e regional; 

2) Transferência de alguns serviços presenciais de atendimento à população para as equipes das 
Secretarias Municipais de Saúde e clínicas privadas. Como ocorre com a emissão de Certificado 
Internacional de Vacinação; 

3) Oferta de serviços digitais (não presencial) via site do governo federal para os viajantes, certificado 
internacional de vacinação; 

4) Retirada de diversas ações e atividades de rotina de fiscalização dos postos. Recentemente a coleta e 
análise de água potável foram suspensas e não podem mais ser enviadas aos Lacens; 

Com a regionalização a área meio (administrativa) das coordenações estaduais estão sendo concentradas 
em apenas uma sede. As coordenações estaduais de PAF estão perdendo a condição e autonomia de 
unidades gestoras, inclusive com recolhimento de material permanente e baixa de patrimônio, apontando 
para um claro desmonte físico das estruturas. 
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5) Durante as reuniões, já realizadas nos estados, observamos a falta de perspectiva tanto do lado da gestão 
quanto dos servidores. A tendência é o completo esvaziamento das equipes locais e solicitação de 
aposentadorias pelos servidores do Quadro Específico (PEC); 

6) Também é visível a falta de comunicação efetiva entre a área de gerências, diretoria com as estruturas 
regionais recém criadas sem planejamento de ações, apenas repassando os problemas de gestão, sem o 
devido apoio aos gestores locais; 

7) O DEVISA realizou intervenções para atender as demandas específicas dos trabalhadores (as) nos 
estados da Bahia e do Rio de Janeiro, tendo êxito e resultados positivos; 

8) Avaliamos como positiva a iniciativa de enfrentamento e confronto da diretoria da FENASPS e 
DEVISA após a publicação da RDC nº 274 em abril de 2019, sendo suspensos os efeitos e continuidade da 
reestruturação nas PAFs, porém ainda não foi possível a reversão do fechamento das unidades e postos na 
primeira etapa da regionalização. 

Diante de todas as evidências e falta de perspectiva por parte da Gerência Geral de PAF e não terem 
apresentado resposta por escrito ao ofício encaminhado pela FENASPS à gestão da ANVISA, os 
representantes tiraram os seguintes encaminhamentos : 

� Diante de todas as evidências e falta de perspectiva por parte da Gerência Geral de PAF e não 
terem apresentado resposta por escrito ao ofício nº. 66, de 03 de maio de 2019, encaminhado pela 
FENASPS à gestão da ANVISA, os representantes tiraram os seguintes encaminhamentos: 

1) Providenciar agendamento de audiência com o novo diretor da ANVISA, que passou a ocupar a Quinta 
Diretoria, responsável pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária 
e pela Gerência Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados. Sr. Antônio Barra 
Torres (indicado pelo atual governo Bolsonaro e aprovado pelo Senado Federal). O Sr. Antônio Barra 
Torres é oficial militar cuja patente é a de Contra Almirante. 
 
2) Seguir acompanhando as ações desenvolvidas nos estados, nas coordenações estaduais e regionais 
referente a toda situação de implementação da reestruturação de PAF; 
 
3) Orientar a categoria a participar das atividades nacionais e lutas coletivas deliberadas e encaminhadas 
pela Plenária Nacional da FENASPS; 

4) O DEVISA FENASPS fará esforços e empenho para a realização de levantamento e estudos referente 
as consequências práticas e efeitos diante da ausência do desenvolvimento e execução de ações de 
fiscalização e controle sanitário , após a implementação do regime de trabalho remoto (teletrabalho) , 
dispensa de controle de assiduidade (DCA), apresentando um quadro descritivo e comparativo com as 
demais ações desenvolvidas pelos demais servidores que atuam diariamente em jornada de trabalho 
regular com registro de frequência no SIREF e atuam nos diversos postos nos estados e DF 
 
5) Realizar reunião emergencial do DEVISA/FENASPS na sede da Coordenação Regional da ANVISA de 
São Paulo (aeroporto de Congonhas), previamente agendada para o dia 23/9 às 8:30 h com participação de 
representantes do referido local de trabalho, e de dirigentes sindicais. O objetivo desta reunião será de 
verificação de informação de suspensão do atendimento presencial de viajantes e público em geral nesta  
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unidade da ANVISA a partir de 01/10/2019, o que contraria pauta de reivindicações protocolada através 
do Ofício FENASPS nº. 066/2019 de 03 de maio de 2019 junto à ANVISA, que até o presente momento 
não obteve resposta. Reiterar junto à direção da ANVISA solicitação de resposta a demanda do referido 
ofício em tempo. 
 

5. CALENDÁRIO: 
 
21/09 – “Dia Nacional de Luta” dos servidores com deficiência - Que a Fenasps e sindicatos estaduais 
participe!  
 
23/09 - Reunião do DEVISA/FENASPS na sede da Coordenação Regional de SP (aeroporto de 
Congonhas) às 8h:30min - com com participação de representantes do local de trabalho, objetivo de 
averiguar a interrupção do atendimento presencial de viajantes a partir de 01 de outubro contrariando 
requerimento da FENASPS protocolado junto à presidência da ANVISA; 

24/09 – Reunião no INSS, às 10h; 
 
24/09 – Audiência Pública na (Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), às 
14h. (Representante da FENASPS comporá a mesa de debates); 
 
02/10 – Reunião FENASPS e CFESS, às 14h; 
 
23/10 - DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO com de atos em Brasília 
e nos Estados. Ato unificado com o Fonasefe; 
Eixos: a) Contra o Desmonte do SUS; b) Derrotar o Projeto do Capital; Reafirmar a pauta de 
reivindicações; c) Cobrar respostas concretas e conhecer proposta da Reforma Administrativa e Carreirão; 
d) Reposição da insalubridade e; e) outras reivindicações específicas do MS com ocupação nas 
Superintendências. 
 
30/09 – último dia (impreterivelmente) para recebimento (FENASPS) dos dossiês, enviados pelo sindicato 
sobre questões relacionadas aos servidores;  

14 e 16/11 – Congresso SINTSPREV/MS - em Campo Grande/MS; 
 
29 e 30/11 - Seminário Nacional dos Servidores do ex-MTb, em São Paulo, construído com as entidades 
nacionais representativas destes trabalhadores;  
 
(Antes do dia 30/11) - Reunião do Grupo de Trabalho (GT-Fenasps) Seguridade Social; 

 
Indicativo/novembro - Encontro Nacional dos Trabalhadores do SUS. (Incluir no debate a discussão do 

assédio moral e perseguições políticas). 

 

Brasília, 22 de setembro de 2019. 
 
 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


