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FENASPS COMPARECE À APRESENTAÇÃO DO INSS DO 

RELATÓRIO DO PLANO DE AÇÃO DE 2016  

 

 

 
 

Na última sexta-feira, 18 de março, foi realizada reunião do Grupo de Trabalho sobre o 

Plano de Ação 2016 do INSS, com os representantes eleitos nos Seminários realizados nas 

Superintendências Regionais: Sul, Sudeste I, Sudeste II, Centro-oeste/Norte e Nordeste. 

Considerando que o debate sobre o Plano de Ação foi uma das reivindicações dos 

trabalhadores em greve e consta no acordo de greve, a direção do INSS convocou as 

entidades para participar. Todos os diretores do INSS e a presidente do INSS estavam 

presentes nesta reunião. 

 

Pela FENASPS, participaram os representantes: Moacir Lopes (PR), Thaize Antunes 

(SP), Lilian Amaral (SP), Regis Boeck (RS) e Valmir Braz (SC). 

 

Na abertura do evento, a representante do Governo informou que este evento foi a 

conclusão das discussões feitas nas respectivas regiões do país para consolidação dos dados 

apresentados nos debates das cinco superintendências. Os representantes eleitos pelas 

entidades e pelo governo fizeram uma síntese que compõe os dados apresentados (clique 

aqui para baixar). 

 

Os representantes da FENASPS afirmaram na ocasião que as propostas aprovadas 

pelos servidores que participaram da greve apontam para o fim dos indicadores como 

instrumento de assédio moral, podendo ser utilizados somente para fins estatísticos. A 

Fenasps salientou que é necessário corrigir os problemas dos locais de trabalho, fechar as 

http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.plano.acao.inss.2016_18.03.16.pdf
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.plano.acao.inss.2016_18.03.16.pdf
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unidades para treinamento dos servidores e resolver definitivamente a questão da reposição 

dos serviços da greve. Os representantes da federação argumentaram que qualquer proposta 

do Plano de Ação será submetida aos fóruns da categoria, embora a Fenasps reconheça o 

importante trabalho feito pelos servidores que compõem os Grupos que discutiram o Plano de 

Ação.  
 

Porém, é necessário e urgente a prorrogação e o expurgo dos indicadores IMA/GDASS, 

uma vez que a maioria dos problemas que levaram a estourar os índices para mais de 

100 dias não são de responsabilidade dos servidores, pois diversos fatores impactaram os 

serviços, como mudanças de sistemas, greve dos profissionais da perícia médica, demandas 

do seguro-defeso, alteração nas regras da previdência pela reforma que aumentou tempo de 

serviço e pagamento das pensões, e problemas sem solução para queda nos sistemas 

operacionais. Todos esses entraves aumentaram sobremaneira o retrabalho e a demanda 

espontânea. A posição da federação foi entregue para o governo constando na pauta de 

reivindicações e, portanto, queremos uma resposta e atendimento destas reivindicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os representantes do governo ponderaram que estas discussões serão tratadas em 

reunião a ser realizada até o final de março, porém adiantaram que têm ciência destes 

problemas e estão analisando quais medidas serão tomadas para cada um deles. A Fenasps 

propôs que esta reunião seja organizada o mais rápido possível, porque muitos gestores estão 

assediando os servidores para trabalharem nos finais de semana e fazerem serviços 

extraordinários para tentar atingir os indicadores do IMA/GDASS.  
  

Diante da indefinição do governo em cumprir integralmente o acordo de greve, é 

fundamental que os servidores intensifiquem as mobilizações para paralisar as 

atividades no dia 14 de abril, e organizem os trabalhadores para integrar as ações com as 

entidades que lutam contra a Reforma da Previdência no dia 1° de abril, conforme foi 

deliberado na Plenária da FENASPS. Nos dias 9 e 10 de abril, serão realizados Encontros 

específicos da categoria; Debate sobre a Reforma da Previdência Social e Dívida Pública e a 

Plenária Nacional da FENASPS. 

Brasília, 21 de março de 2016 

 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 


