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PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS  
 
 
Data: sábado, 7 de março de 2020. 
 
Local: sala 11 do Hotel Nacional, em Brasília. 
 
Participantes: 94 presentes: 71 delegados(as) e 23 observadores(as) 
 

  
 

Pela manhã, a federação realizou Debate Geral sobre a Reforma Administrativa e 
Previdenciária – Análise de Conjuntura, com todos os participantes dos Encontros Setoriais, onde 
foram debatidas as medidas provisórias e seus impactos no INSS e nos demais setores do Serviço 
Público, com a participação do assessor jurídico da FENASPS, Dr. Marcelo Trindade de Almeida.  
 

  
 
A exposição do Dr. Marcelo Trindade (foto à esquerda), transmitida ao vivo para todo o país 

(disponível neste link), foi fundamental para os debates dos encontros específicos setoriais, que 
encaminharam as resoluções, debatidas e aprovadas na Plenária Nacional. 

 
A plenária foi instalada no início da noite do dia 7 de março, com a presença dos delegados e 

delegadas, representantes dos estados de: CE – ES – GO/TO – MG – MS – PA – PR – RJ – RN – 

https://www.facebook.com/Fenasps/videos/923742831373619
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RS – SC – SP e as oposições sindicais de BA, DF, aprovaram o Plano de Lutas (fotos abaixo), com 
indicativo de realizar atividades em todo o país. Confira aqui o álbum de fotos dos eventos. 
 

  
 

1. PLANO DE LUTAS: 
 
1. Fortalecer as grandes agendas de lutas marcadas para os dias 8 de Março, Dia Internacional das 
Mulheres, e 14 de março, Dia de mobilização por justiça pelo assassinato de Marielle Franco; 
 

2. Indicar a construção da Greve Unificada dos Servidores Públicos Federais no dia 18 de março, 
Campanha Salarial 2020, contra os ataques da Reforma Administrativa, militarização do INSS e a 
reforma Previdenciária, rumo à construção da Greve Geral! 
 

3. Participar das atividades unificadas dos SPFs e Centrais Sindicais contra o desmonte do Estado 
e nas lutas por direitos trabalhistas e contra as privatizações; 
 

4. Exigir do governo o cumprimento do acordo de greve de 2015, com a seguinte pauta: 
 

a) Implantação de Plano de Carreira com a incorporação das gratificações e implantação de 
adicional de qualificação; 
 

b) Nova tabela de Progressão Funcional que contemple todos os servidores que estão em 
atividade profissional; 

 

c) Exigir melhores condições de trabalho, com implantação de programas de prevenção a 
saúde do trabalhador e realização imediata de exames periódicos; 

 

d) Exigir a Realização de Concurso Público até primeiro semestre de 2020. 
 

  

https://www.flickr.com/photos/127907166@N02/albums/72157713447039722
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2. ENCONTROS SETORIAIS: 
 
 
2.1 REUNIDOS(AS) EM ENCONTRO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Ministérios da 
Saúde, Trabalho e Previdência – PST) e Anvisa, OS/AS TRABALHADORES/AS DA BASE DA 
FENASPS DEBATERAM DIVERSAS PROPOSTAS E AS SEGUINTES FORAM APROVADAS 
NESTA PLENÁRIA NACIONAL: 
 

  
 
Ex-Ministério do Trabalho: 
 

1. Reforçar a luta contra o desmonte no ex-MTB; 
 

2. Que a Fenasps encaminhe oficio indicando seus representantes para participar do Grupo de 
Trabalho no Ministério da Economia; 

 
3. Convite para participar do Encontro Nacional dos Servidores do Trabalho nos dias 3, 4 e 5 de 

abril de 2020, em São Paulo. 
 
 
ANVISA: 
 

1. Realização de concurso público para recomposição dos/as servidores/as da ANVISA e 
Ministério da Saúde; 

 

2. Exigir a realização de concurso público e a reestruturação dos Postos de Fiscalização nos 
portos, aeroportos e fronteiras (PAFs);  

 

3. Cobrar o fornecimento de estrutura e Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o 
pessoal da ANVISA e do MS que está lidando com o Coronavírus; 

 

4. Que o governo garanta espaço de negociação com as entidades sindicais, inclusive nos 
estados; 

 

5. Reafirmar a denúncia da política do governo pelo desmantelamento da ANVISA, com 
rebatimentos na população abandonada sob grave risco à nova epidemia mundial do 
Coronavírus.  
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Ministério da Saúde: 
 

1. Contra a reforma previdenciária e administrativa; 
 

2. Exigir resposta concreta à pauta de reivindicação da categoria; 
 

3. Participar ativamente dos atos de mobilização da categoria no dia 18 de março; 
 

4. Denunciar os casos de intoxicação dos/as trabalhadores/as que lidam com inseticida, 
exigindo providências urgentes; 

 
5. Cobrar do Ministério da Saúde a postura das Superintendências em relação aos/às 

servidores/as cedidos/as, tanto os/as que estão sendo convocados/as por essas para 
entrevistas na qual pressionam os mesmos a mudar de local de trabalho, quanto os/as 
devolvidos/as pelos convênios de cedência e/ou perseguição política. Que os/as 
servidores/as tenham a possibilidade de opção por outro local; 

 
6. Elaborar dossiê dos casos que ainda restam ser resolvidos sobre a insalubridade; 

 
7. Que a Fenasps oriente os estados a realizar encontro de saúde do trabalhador culminando 

com encontro nacional de saúde do trabalhador; 
 

8. Que a Fenasps cobre a interlocução do MS junto ao Ministério da Economia para discutir a 
pauta financeira, comitê gestor de carreira, etc; 

 
9. Que a Fenasps fortaleça a campanha em favor do aumento da per capita dos planos de 

saúde junto ao governo; 
 

10. Solicitar à coordenação de pessoas que oriente as coordenações estaduais quanto ao 
fornecimento do comprovante anual de rendimentos; 

 
11. Que o MS indique o Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho a realizar os laudos de 

insalubridade; 
 

12. Que a Fenasps oriente os estados a participar do dia 07/04/2020 – Dia Mundial da Saúde; 
 

13. Que Fenasps oriente os estados a participar do dia 28/04/2020 – Dia Mundial da Segurança 
do Trabalho; 
 

14. A Assessoria Jurídica Nacional da FENASPS fará orientação aos sindicatos estaduais para 
que sejam impetradas peças jurídicas em dois aspectos:  
 

a. Sobre a reserva técnica, recolhida mensalmente à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) a título de resolução de solvência dos planos da GEAP; 
 

b. Sobre a paridade na contribuição da União (per capita patronal) nos planos de saúde 
em modalidade de autogestão, GEAP e Capesaúde, exigindo cobertura dos valores 
pagos aos poderes Legislativo e Judiciário. 

 
15. Todo apoio aos candidatos indicados pela Fenasps nas eleições para os Conselhos da Geap 

triênio 2020 a 2023. 
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REUNIDOS(AS) EM ENCONTRO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), OS 
TRABALHADORES/AS DA BASE DA FENASPS DEBATERAM DIVERSAS PROPOSTAS E AS 
SEGUINTES FORAM APROVADAS NESTA PLENÁRIA NACIONAL: 
 

1. Fortalecer as grandes agendas de lutas marcadas para os dias 8 de março, Dia Internacional 
das Mulheres, e dia 14 de março, Dia de mobilização por justiça pelo assassinato de Marielle 
Franco; 

 
2. Indicar a construção da Greve Unificada dos Servidores Públicos Federais (SPFs) no dia 18 

de março, Campanha Salarial 2020, contra os ataques da Reforma Administrativa, 
militarização do INSS e a reforma Previdenciária, rumo à construção da Greve Geral; 

 
3. Participar das atividades unificadas dos SPFs e Centrais Sindicais contra o desmonte do 

Estado e nas lutas por direitos trabalhistas e contra as privatizações; 
 

4. Exigir do governo o cumprimento do acordo de greve de 2015, com a seguinte pauta: a) 
Implantação de Plano de Carreira com a incorporação das gratificações e implantação de 
adicional de qualificação; b) Nova tabela de Progressão Funcional que contemple todos/as 
os/as servidores/as que estão em atividade profissional; c) Exigir melhores condições de 
trabalho, com implantação de programas de prevenção à saúde do/a trabalhador/a e 
realização imediata de exames periódicos; d)Exigir a Realização de Concurso Público até 
primeiro semestre de 2020. 

 
5. Continuar a Luta por concurso público, reposição das perdas salariais, plano de carreiras e 

cumprimento dos acordos de greve; 
 

6. Que seja analisada junto à assessoria jurídica da FENASPS a possibilidade de entrar com 
ação judicial contra a contratação de militares para trabalhar no INSS; 

 
7. Continuar a ampliar a luta em defesa do INSS junto com os/as usuários/as e movimentos 

sociais; 
 

8. Incorporar, e construir onde não houver, nos estados e nacionalmente frentes em defesa do 
INSS; 

 
9. Fortalecer os fóruns em Defesa dos Serviços Públicos; 



 

  6   
SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Telefones:(61) 3226.7214 e 3226.7215 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

 
10. Que a plenária nacional aprove uma resolução para conscientizar a categoria dos ataques 

que estamos sofrendo, após a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária. Vem 
agora a reforma Administrativa via MP n° 922, uma forma autoritária para o fim dos Serviços 
Públicos. Portanto, é urgente a mobilização dos/as trabalhadores/as, fortalecendo a luta do 
dia 18 de março/2020, e participar das agendas de luta convocadas pelas Centrais;  

 
11. Discutir com as respectivas assessorias jurídicas dos Sindicatos Estaduais a viabilidade dos 

servidores/as ingressarem com ações coletivas e individuais contra o reajuste abusivo nas 
alíquotas de contribuições previdenciárias. E as entidades como Amicus Curiae, na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) contra a Contrarreforma da Previdência; 

 
12. Orientar os/as trabalhadores/as a fazer pressão total sobre os deputados e senadores para 

revogação ou alteração dos artigos da MP n° 905, que atacam os direitos dos/as 
trabalhadores/as, fazendo alteração nos serviços de Reabilitação Profissional e extinção do 
Serviço Social do INSS;  

 
13. Que a FENASPS organize e realize o Encontro Nacional dos trabalhadores e trabalhadoras 

da Reabilitação Profissional em 2020, garantindo a participação da Comissão Nacional de 
Reabilitação Profissional da FENASPS, com orientação aos sindicatos a realizarem os 
encontros estaduais de forma precedente; 

 
14. Autorizar assessoria jurídica a ingressar com ação contra a MP n° 905, contra alteração nos 

serviços de Reabilitação Profissional e extinção do Serviço Social;  
 

15. Analisar juridicamente quais medidas judiciais são cabíveis para assegurar as atribuições 
profissionais dos/as servidores/as do Seguro Social, Assistentes Sociais, Contadores/as, 
Administradores/as, Psicólogos/as, Terapeutas, Fisioterapeutas, Arquitetos/as, 
Engenheiros/as, Atuários/as, com formação em Direito e Pedagogia, além de demais 
profissionais, com atividades específicas exigidas em edital do concurso público;  

 
16. Orientar os/as servidores/as do INSS a lutar por concurso público contra a militarização do 

INSS; 
 

17. Orientar todos os sindicatos a integrarem permanentemente em todas as atividades 
trabalhadores/as que se aposentaram. Porque o lugar de aposentados é na luta junto com 
todos da categoria. É inaceitável que estes sejam excluídos/as das atividades políticas das 
entidades; 

 
18. Realizar Seminários de debates para analisar, discutir e orientar os/as trabalhadores/as, 

sobre as alterações das reformas constitucionais da Previdência; 
 

19. Orientar os/as servidores/as a buscarem revisão dos valores dos empréstimos compulsórios, 
pois têm financeiras cobrando juros abusivos que estão nos contratos do crédito 
consignados; 

 
20. Aprovada Moção de apoio aos/as trabalhadores/as de todas categorias que estiverem em 

greve; 
 

21. Ação massiva no congresso nacional contra a votação das MP n° 905/2019 e n° 922/2020. 
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22. Que a FENASPS encaminhe o encontro de Comunicação Social Sindical com representantes 

das secretarias de comunicação dos sindicatos, seus profissionais da área (jornalistas, 
publicitários, designers etc) e demais interessados. 
  

23. Moção de repúdio ao fechamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados 
do Paraná (Fafen), da Petrobras, em Araucária-PR, com a demissão de 400 funcionários.  

 
4. ELEIÇÕES GEAP: 

 
A Plenária referendou a indicação das candidaturas para as eleições para os conselhos Deliberativo 
(CONDEL) e Fiscal (CONFIS) da GEAP, que serão realizadas de 31 de março a 6 de abril, somente 
por meio eletrônico. Inclusive, já foram homologadas as candidaturas: Márcio Freitas de Paiva (foto 
da esquerda abaixo, à direita) concorrerá para o CONDEL e Djalter Rodrigues Felismino (à 
esquerda), para o CONFIS. Entretanto, a campanha só poderá ser realizada após o dia 20 de 
março, quando se encerra o período de impugnação das candidaturas. Com isso, os candidatos 
estão apenas aguardando a homologação final de suas candidaturas para iniciar a campanha 
eleitoral, que ocorrerá de 21 a 30 de março. 
 
A FENASPS está preparando o material de campanha para os sindicatos façam a máxima 
divulgação. Contudo, o regulamento eleitoral proíbe expressamente sejam afixados cartazes ou 
qualquer outro material impresso nas dependências da GEAP. Porém, fora dela (nos sindicatos e 
locais de trabalho, por exemplo) poderá ser feita campanha com material impresso. 
 
De toda forma, após a homologação final das candidaturas, a FENASPS orienta aos sindicatos que 
façam extensa campanha nos sítios eletrônicos e nas redes sociais. Mais informações: 
http://www.eleicoesgeap2020.com.br. 
 

   
 

5. CALENDÁRIO: 
 
8 de março - Dia Internacional das Mulheres; 
 
 11 de março - Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais – 
FONASEFE - às 14h, na sede do SINAIT, Brasília-DF; 

 

http://www.eleicoesgeap2020.com.br/
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14 de março - Dia de mobilização por justiça pelo assassinato de Marielle Franco; 
 
18 e 19 de março - Reunião do Comitê Gestor Nacional de Avaliação de Desempenho – 
CGNAD, em Brasilia; 
 
18 de março - Greve Unificada dos Servidores Públicos Federais: Dia Nacional de Lutas e 
protestos;  
 
3, 4 e 5 de abril - Encontro Nacional dos servidores do Trabalho – em São Paulo; 
 
7 de abril - Dia Mundial da Saúde: O Conselho Nacional de Saúde aprovou em sua 326ª Reunião 
Ordinária, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, que a Semana da Saúde 2020 seja no 
período de 2 a 7 de abril, com atividades e mobilizações nos territórios, tais como audiências 
públicas, “Conselho na Praça” com coleta de assinaturas do abaixo-assinado pela revogação da EC 
95, rodas de conversa, plenárias, aulas abertas, oficinas, seminários, enfim, uma série de ações 
pela defesa do direito à saúde, estabelecendo diálogo com os anseios da população, divulgação 
das ações exitosas do SUS, tendo como mote “SAÚDE É DIREITO”.   
 
28 de abril - Dia Mundial da Segurança do Trabalho. 
 
 

Brasilia-DF, 7 de março de 2020 
Diretoria Colegiada da FENASPS 

 


