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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA CONJUNTA ENTRE FENASPS E 

OS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DO TRABALHO 

 

 
 
Data: segunda-feira, 17 de julho de 2017 
Horário: 14h30 
Local: Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho 
 
Presentes pelo Ministério do Trabalho: Paulo Ferronato (coordenador-geral de 
Gestão de Pessoas - COGEP); Iris de Sousa (coordenadora de Legislação de 
Pessoal); Aparecida Fernandes (COCAP/COGEP); Valdir Filho (Divisão de 
avaliação, cargos e carreiras). Pelo Ministério da Saúde: Selma Marques 
(assessora da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGESP). 
 
Presentes pela FENASPS 
Cleuza Faustino (MG), Diná Neres (SP), Pedro Jorge (RJ), Valmir Braz (SC) e 
Vivian Hampe (RS) 
 
Em virtude das mobilizações realizadas em frente ao Ministério do Trabalho e 
Ministério da Saúde, nesta segunda-feira, 17 de julho, para lançamento da 
Campanha Salarial dos trabalhadores do Seguro e da Seguridade Social e Anvisa, 
cujo o objetivo principal era conseguir uma audiência com os ministros da Saúde e 
do Trabalho, após vários contatos com os gabinetes desses ministérios, os 
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representantes da Fenasps conseguiram agendar audiência conjunta com os 
Secretários Executivos dos Ministérios da Saúde e Trabalho para as 14 horas do 
mesmo dia. 
 
Entretanto, para a nossa surpresa, os representantes do Ministério do Trabalho 
que nos atenderam eram coordenadores de Carreira e Gestão de Pessoas, com a 
justificativa que o Secretário Executivo estaria em uma reunião externa mais que 
chegaria em breve. 
 
Ainda sem a representação do Ministério da Saúde, que chegou algum tempo 
depois, falamos sobre a necessidade de os Ministérios da Saúde e Trabalho, por 
meio de seus ministros, fazerem contato com o Ministério do Planejamento para 
garantir discussão e atendimento à pauta dos servidores da Seguridade Social (ou 
carreira da Previdência, Saúde e Trabalho).  
 
Esses trabalhadores há muitos anos apenas veem sendo protocoladas, por meio 
da Mesa Setorial do Ministério da Saúde, as pautas de reestruturação das tabelas 
no Ministério do Planejamento, mas simplesmente essas propostas são 
engavetadas e as expectativas dos servidores ficam frustradas.  
 

 
 
Neste ano, diferente dos outros, a categoria organizou essa manifestação para 
garantir que pelo menos os ministros dessas duas pastas se envolvam nesse 
processo, buscando a valorização dos servidores, junto ao Planejamento. Em que 
pese não termos obtido sucesso na representação da Secretaria Executiva dos 
dois Ministérios, conseguimos a parceria de todos colegas que representam a área 
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de Gestão de Pessoas que se comprometeram com a representação da 
FENASPS de envidar todos os esforços para a realização de uma audiência ainda 
nesta semana.  
 
Apesar disso, não houve possibilidades de realizar uma audiência conjunta, mas 
os coordenadores se comprometeram a agenda-la após a reunião que será 
realizada entre a Fenasps e o ministério do Planejamento nesta quarta-feira, 19 de 
julho. 
 

 
 

Brasília, 18 de julho de 2017 
 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


