
 

    

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Fax: 61 - 3226.7285 e 3321.1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

 

RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS 

 

 
 

Data: domingo, 7 de maio de 2017. 
 

Local: sala 11 do Hotel Nacional, em Brasília. 
 

Pauta: 1) Informes: 1.1 Audiências: INSS e no Ministério do Planejamento; 1.2 Contrarreformas 

Trabalhista e da Previdência Social;  1.3 XV Confenasps: organização – 2) Resoluções dos 

Encontros Setoriais – 3) Avaliação de Conjuntura e Plano de Luta: 3.1 Balanço do Dia Nacional de 

Luta: 28 de abril; 3.2 Campanha Salarial:  Pauta de Reivindicações; 3.3 Indicativo de Greve – 4) 

GEAP e CAPESAÚDE – 5) Fundação Viva de Previdência: Pecúlio/ Processo eleitoral/Discussão 

sobre a participação da Fenasps como instituidora (parecer do Dr. Luis Fernando Silva) –                

6) Assuntos Gerais – 7) Resoluções e Encaminhamentos. 
 

Estados presentes:  MG - PA - PR - SP - SC - ES - RN - CE - RS - AM - RJ e Oposições da Bahia, 

do Distrito Federal e de Alagoas. 
 

Número de participantes: 143 (delegados e observadores) 

 

A Greve Geral de 28 de abril paralisou cerca de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras 

das principais cidades de todo País, pressionando os parlamentares que estão votando projetos para 

retirar diretos da classe. Portanto, os delegados (as) e observadores (as) presentes na Plenária 

avaliaram como positiva e vitoriosa a jornada de lutas que a classe trabalhadora desenvolveu no 

último período, culminando com Greve Geral realizada em 28 de abril.  
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As lutas desencadeadas pelas Centrais, Federações, Confederações, Sindicatos, Movimentos 

Sociais e Estudantis comprovaram a disposição na classe para lutar contra o capital, na defesa das 

conquistas históricas dos trabalhadores e esta unidade possibilitou reconstruir a história da classe 

trabalhadora no Brasil em 28 de abril, acumulando forças para derrotar o governo ilegítimo e 

avançar rumo à derrota do projeto neoliberal. 

 

Os delegados (as) presentes na Plenária Nacional aprovaram moção às Centrais sindicais para 

convocar nova Greve Geral, unificando todos os setores da classe trabalhadora, único instrumento 

possível para derrotarmos as contrarreformas da Previdência, Trabalhista e a nova Lei das 

Terceirizações e todos os ataques em andamento do Governo Temer. 

 

Os sindicatos filiados têm importante papel a cumprir na busca de unificação das diversas 

categorias, que demostraram ter disposição de lutar em defesa dos seus direitos e derrotar este 

projeto nefasto da burguesia e dos banqueiros. 

 

 Os delegados (as) presentes na Plenária discutiram e aprovaram as resoluções dos 

Encontros: do Seguro Social, da Seguridade Social (CPST) e Anvisa, realizados no dia 6 de maio, 

e as seguintes propostas do plano de luta: 

 

1. Diante dos ataques aos direitos dos trabalhadores por meio das Contrarreformas neoliberais, exigir 

que as Centrais convoquem de imediato NOVA GREVE GERAL; 

 

2. Que a Fenasps reorganize a categoria para uma greve por tempo indeterminado; 

 

3. Fortalecer a luta para derrotar as Contrarreformas Trabalhista e da Previdência Social, unificando 

as lutas com outras categorias, movimentos sociais, estudantes e setores da sociedade organizada 

(OAB, CNBB, CDH, Auditoria Cidadã da Dívida); 

 

4. Intensificar a unidade entre os trabalhadores do setor privado, para derrotar as Contrarreformas da 

Previdência, Trabalhista, Sindical e o desmonte do estado brasileiro e entrega das riquezas do país; 

 

5. Elaborar pauta de reivindicações especifica para ser entregue ao governo orientando a categoria a 

intensificar a mobilização preparando a greve por tempo indeterminado, se não forem atendidas as 

reivindicações; 

 

6. Que a Fenasps oriente os sindicatos a participar dos Fóruns dos SPFs em seus estados e 

encaminhem a Luta de acordo com o calendário do Fonasefe; 

 

5. Fortalecer nos estados a Campanha de Denúncia dos deputados que estão votando a favor da 

Reforma Trabalhista e da Previdência; 
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6. Colocar como um dos eixos de reivindicações a necessidade do concurso público e melhores 

condições por local de trabalho; 

 

7. Organizar a luta da campanha salarial em conjunto com demais servidores federais, construindo a 

mobilização nos locais de trabalho, preparando a greve por tempo indeterminado; 

 

8. Protocolar, na semana de 8 a 12 de maio, a pauta de reivindicações dos servidores da base da 

Fenasps e cobrar resposta em prazo máximo de 30 dias; 

 

9. Discutir condições de trabalho como forma de sensibilizar a categoria em defesa da Previdência e 

do Trabalho e cobrar do governo a realização da eleição da comissão por local de saúde do 

trabalhador; 

 

10. Intensificar pressão junto ao Governo para implantar horário de funcionamento em turno único 

de trabalho em todas as unidades do INSS que tenham insuficiência de servidores; 

 

11. Solicitar parecer jurídico para impetrar ação judicial para que seja cumprida a lei em relação à 

incorporação da Gratificação de Desempenho com antecipação de tutela, autorizando a Fenasps se 

houver viabilidade jurídica; 

 

12. Que a Fenasps continue reivindicando a reposição das perdas e política de recomposição salariais 

com base na inflação acumulada;  

 

13. Continuar na luta pela a jornada de 30 horas para todos os servidores sem redução de salário;  
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14. Lutar pela implantação do Plano de Cargos e Carreiras;  

 

15. Reivindicar o Adicional de Qualificação para todos os servidores;  

 

16. Exigir do Governo a realização de Concurso Público para repor o quadro de pessoal; 

 

17. Solicitar a Incorporação das Gratificações; 

 

18. Lutar por melhores condições de trabalho para todos; 

 

19. Pelo cumprimento do Acordo de Greve com incorporação das Gratificações nas aposentadorias 

conforme lei 13.324/2016; 

 

20. Pela regulamentação do Comitê de Carreira do Seguro e da Seguridade Social; 

 

21. Pela implantação de nova tabela de progressão funcional, permitindo este direito a todos os 

servidores; 

 

22. Exigir a correção dos valores do tíquete-refeição e auxílio-creche com base na inflação; 

 

23. Que os Estados realizem seminários com os Peculistas sobre o PECÚLIO para, posteriormente, a 

Federação convocar Seminário Nacional, com data prevista para o mês de junho/17, com a 

participação do assessor jurídico Dr. Luis Fernando Silva. 
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- A eleição para a escolha dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Fundação 

Viva de Previdência (Pecúlio) será realizada via internet e via telefone, nos dias 18, 19 e 20 de julho 

de 2017, com início e término às 8h30 e 20h, respectivamente, do primeiro e último dia da votação.  

- As instruções para votação via internet e via telefone estão divulgadas no site 

www.vivaprev.com.br 

 

XV CONFENASPS: 

 

No dia 19 de abril foi publicado no Diário Oficial da União o edital de convocação do XV 

CONFENASPS, que será realizado no período de 26 a 28 de outubro de 2017, em Serra Negra/SP.  

 

A Comissão Organizadora do Congresso definirá a data da próxima ocasião em que irá se 

reunir. 

 

MOÇÕES APROVADAS:  

 

a) Moção de Repúdio ao MS, INSS, MTb que não informam a tempo, aos trabalhadores, via carta-

correio que não recebem em casa sua informação de rendimentos diferenciado e até impossibilitando 

os mesmos de fazer suas declarações de Imposto de Renda. 

b) Moção de repúdio às atrocidades que estão acontecendo com os trabalhadores da saúde do 

Estado do Rio de Janeiro, onde os mesmos estão sem salários há três meses.  

c) Moção de repúdio contra os atos de repressão policial que aconteceu no Rio de Janeiro, e todas 

as outras regiões, ocorridos no dia 28 de abril. 

 

    

 
 

http://www.vivaprev.com.br/
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CALENDÁRIO: 

 

8 de maio - Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores do Serviço Social e Reabilitação Profissional; 

 

8 a 12 de maio - semana de lutas, com indicativo a ser levado as Centrais Sindicais para convocação 

de uma grande marcha a Brasília; 

 

10 de maio - Audiência com Ministério Desenvolvimento Social e Agrário; 

 

10 de maio - Reunião com Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS; 

 

17 de maio – Reunião do Fonasefe – na sede do ANDES-SN; 
 

22 de maio - Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos no Senado Federal; 

 

22 de maio - Audiência Pública no Senado Federal. Tema: o desmonte do Serviço Social, 

Reabilitação Profissional e Medida Provisória nº 767/2017;  

 

22 a 24 de maio - Manifestação Contra a Reforma da Previdência - em Brasília.   

 

 

 

Brasília, 8 de maio de 2017. 

 

FENASPS 

 

 


