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RESOLUÇÕES DA REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA FENASPS 

REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2019 

 

Os diretores presentes na reunião da Diretoria Colegiada, realizada dia 13 de abril, destacam 
a importância de a Federação mobilizar os/as trabalhadores/as) da base do Seguro, da Seguridade 
Social e da Anvisa, para unificarem ações com centrais sindicais, movimento popular e o Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), para construir uma grande 
mobilização no 1º de maio, com os servidores fazendo o diálogo com a população para denunciar os 
ataques da reforma da Previdência dos banqueiros e dos patrões. É urgente e necessário realizar 
Seminário Nacional sobre a Contrarreforma da Previdência Social e o Desmonte Estrutural do 
Seguro, da Seguridade e da Anvisa, Encontros setoriais e Plenária Nacional, sinalizando mobilização 
e greve, além de revelar a verdadeira intenção dos governantes no desmonte do Serviço Público. 

 
Convocar todos/as os/as trabalhadores/as para se engajarem na luta para derrotar a 

contrarreforma da Previdência, cuja aprovação significa o fim de todo o sistema de Seguridade 
Social instituído da Constituição Federal de 1988, e a extinção dos direitos conquistados pelos 
trabalhadores e trabalhadoras em mais de 100 anos de luta coletiva. Esta contrarreforma é um 
ataque implacável aos/às servidores/as ativos/as e aposentados/as, que sofrerão aumento nas 
contribuições. 

 
Em relação à Campanha Salarial 2019, o Fonasefe protocolou pauta de reivindicação com as 

questões gerais dos trabalhadores, aprovando como orientação geral a Luta sem tréguas para barrar 
a contrarreforma da Previdência Social, o desmonte e a precarização dos Serviços Públicos via 
terceirização e privatização. 

 
A orientação geral para os trabalhadores da base da Fenasps é construir a Greve em 

conjunto com as Centrais Sindicais e movimentos sociais.  
 

 RESOLUÇÕES GERAIS:  
 

1. Realizar o Seminário Nacional Contrarreforma da Previdência Social e o Desmonte Estrutural 
do Seguro, da Seguridade e da Anvisa no dia 18 de maio, das 9h às 13h, com 
expositores/palestrantes convidados/as. Já a partir das 14 horas, realizar Encontros setoriais: 
do Seguro, da Seguridade e da Anvisa com os seguintes eixos: a) Condições de Trabalho); b) 
Jornada de Trabalho; c) Desmonte do INSS-SAÚDE-TRABALHO-ANVISA; d) Alterações nos fluxos 
e Processos de Trabalho e impactos na Carreira; e) Avaliação: 2015 (pós-greve) até os dias de hoje. 
 

2. Realizar Plenária Nacional da Fenasps no dia 19 de maio; 
 

3. Que a Fenasps elabore Cartilha denunciando os ataques da Contrarreforma da Previdência, 
com base em material do Instituto Genildo Batista, e boletins informativos, regularmente, com os 
desdobramentos da Contrarreforma da Previdência e as alterações nas estruturas do Seguro, 
Seguridade Social e ANVISA; 
 

4. Convocar todos os aposentados e pensionistas para incorporarem nesta luta para barrar a 
contrarreforma da Previdência, orientando os sindicatos para mobilizar os aposentados da base. A 
diretoria fará discussão sobre a viabilidade ou não da realização do Encontro Nacional dos 
Aposentados e Pensionistas (ENAPEN-FENASPS), no final do 2º semestre de 2019; 
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5. Organizar Grupos Técnicos de Debates e realizar discussão com as demais entidades dos 
servidores federais sobre as mudanças estruturais que têm ocorrido no Serviço Público, Seguridade 
Social, INSS e ANVISA; 
 

6. Construir nota reflexiva sobre a alteração da estrutura do INSS para divulgar junto à categoria; 
 

7. Requerer junto à Assessoria Jurídica um parecer ou Nota Técnica sobre os decretos do 
governo que alteram as estruturas dos diversos órgãos da base da FENASPS, principalmente sobre 
reestruturação do INSS, Saúde, Anvisa e o extinto Ministério do Trabalho; 
 

8. Organizar reunião técnica com representantes das respectivas chapas para analisar as 
alterações e orientar os trabalhadores; 
 

9. Reiterar solicitação de audiência com a direção da CAPESESP (CAPESAÚDE) para discutir a 
grave crise que levou à exclusão de milhares de servidores do plano; 
 

10. Indicar a Construção de Greve Geral convocada pelas centrais e discutir nos Estados a 
viabilidade de greve específica da categoria, para atendimento da pauta de reivindicações; 
 

11. Orientar os Estados a organizarem bancas de coletas de assinatura em frente às unidades de 
trabalho, nos bairros e nas praças, para barrar a Contrarreforma da Previdência Social; 
 

12. Fazer levantamento da situação das entidades que não conseguiram liminar para continuar 
efetuando desconto das mensalidades dos associados em folha de pagamento e acompanhar a 
execução das liminares que foram deferidas aos 14 sindicatos da base da FENASPS. 
 
DESMONTE NA ANVISA 
Foi publicada na segunda-feira, 8 de abril, no Diário Oficial da União (DOU) Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) da Anvisa nº 274, em substituição à RDC nº 255 de 10 de dezembro de 2018. A 
RDC 274 aprova alterações no Regimento Interno da Anvisa e trouxe impacto direto na estrutura de 
Portos, Aeroportos e Fronteiras (PAFs), que são as unidades descentralizadas da Anvisa que atuam 
nos estados do país, nas áreas de portos, aeroportos e fronteiras; na fiscalização sanitária e para tal 
mantém sedes administrativas em cada estado, que agora passam por transformações significativas. 
Todas as informações estão no site da Fenasps. Os componentes do Devisa-Fenasps, estão se 
organizando para realizarem Encontro Nacional e plantão em Brasília. 
 
CALENDÁRIO DE LUTA: 
15 e 16 de abril (segunda e terça-feira) – Atividades no aeroporto de Brasília e nos Estados, para 
pressionar os deputados a votarem contra a PEC 06/2019 – Contrarreforma da Previdência; 
27 e 28 de abril (sábado e domingo) – reunião presencial da Frente Nacional contra a Privatização 
da Saúde (FNCPS), na sede do Andes-SN, em Brasília. Programação completa disponível aqui; 
1º de maio (quarta-feira) – Atos em todo o país: atividades do DIA DO TRABALHADOR; 
9 de maio (quinta-feira) – reunião do GPCOT, às 14h, no Ministério da Economia (bloco F); 
18 de maio (sábado) – Seminário Nacional sobre a Contrarreforma da Previdência Social e o 
Desmonte Estrutural do Seguro, da Seguridade e da Anvisa - das 9h às 13h. E a partir das 14h, 
encontros setoriais, do Seguro Social (INSS), Seguridade Social (CPST) e Anvisa;  
19 de maio (domingo) – Plenária Nacional da Fenasps. 
 

Brasília, 16 de abril de 2019 
 

Diretoria Colegiada da FENASPS 

http://fenasps.org.br/destaque/1894-em-resolucao-governo-extingue-postos-de-trabalho-e-altera-estrutura-da-anvisa
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/programa.reun.presenc.fncps_27e28abril19.pdf

