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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PLANTÃO 

EM 19 DE MAIO 

 
O Plantão da Fenasps, cumprindo a agenda da semana, nesta quinta-feira, 

19 de maio, se reuniu pela manhã como o assessor jurídico da federação, Dr. Luis 
Fernando, para debater as questões referentes às liminares da Geap/Saúde, os 
encaminhamentos sobre o desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS), a 
desvinculação de 30% da DRU para o orçamento da Seguridade Social e ainda as 
emendas à MP 726/2016 encaminhadas pela Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Previdência Social, além da possibilidade de entrar com Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIn’s) referentes aos assuntos acima. 

 
 A Fenasps informa que foi deliberado na reunião da Frente do último dia 17 

de maio que as emendas encaminhadas seriam subscritas pela Frente sem que 
nenhuma entidade especificamente fosse destacada. Estranhou à Fenasps que 
algumas entidades que até então sequer participavam das reuniões, apareceram 
como signatárias das emendas. Em relação a isso, o Plantão/FENASPS já se 
comunicou com os responsáveis pela organização da Frente e amanhã (20), fará 
reunião com o gabinete do senador Paulo Paim, questionando a forma como foram 
subscritas as emendas e a divulgação do material de convocação do lançamento 
da Frente, encabeçado por uma única entidade. 

 
Ainda na parte da manhã de hoje (19), os plantonistas se reuniram com a 

Diretora de Benefícios do INSS (Dirben), Cinara Fredo, levando as questões sobre 
REAT, na Superintendência Sul, e demais regionais, onde algumas APS, 
contrariando orientação da Direção Central, estariam perdendo o turno estendido.  

 
Na ocasião, a Dirben/INSS informou que estaria entrando em contato com as 

gerências regionais, verificando o que havia ocorrido. Informou ainda que à tarde 
estaria recebendo o novo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, quando 
exporia a situação real do INSS, sua estrutura e complexidade dos serviços 
prestados à população e a importância estratégica do próprio órgão. Cinara 
ressaltou que a Direção atual do INSS envidaria todos os esforços para que seja 
revertida a atual situação em que o INSS se encontra. 
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Reunião na Geap/Saúde 
À tarde, conforme agenda, o Plantão da Fenasps esteve em reunião, junto de 

outras entidades sindicais, com o Conselho de Administração (Conad) da 
Geap/Saúde, na qual foi exposta a situação atual da Geap/Saúde, referente às 
liminares contra o reajuste abusivo nos planos. 

 
O Conad enviará documentação referente à proposta de participação das 

entidades no debate referente aos percentuais de reajuste do plano. 
 
Ainda nesta quinta-feira, 19, a Fenasps protocolou nos ministérios da Saúde 

e do Trabalho ofícios solicitando audiência com o os novos ministros para 
discussão das pautas de reivindicações dos servidores (em anexo). Também, 
foram protocolados ofícios na Anvisa, a respeito de portaria sobre ponto eletrônico.  

 
Em tempo, o Plantão/FENASPS solicita aos Estados informar 

URGENTEMENTE quantas pessoas enviarão para o ato de lançamento da Frente, 
que ocorrerá no dia 31 de maio, a partir das 9h, para que os organizadores da 
Frente verifiquem a liberação para a entrada no Congresso Nacional. Cabe lembrar 
que a Fenasps tem direito a 50 vagas, que deverão ser distribuídas entre os 
sindicatos. 

 
 

 
Brasília, 19 de maio de 2016 

 

Plantão/Fenasps 


