Oficio nº 88/2022
Brasília/DF, 24 de maio de 2022.

A Vossa Excelência
Senhor Deputado Federal
Bohn Gass
Brasília/DF

Assunto: Agradecimento ao apoio dado a luta dos Servidores do INSS, Saúde e Trabalho, e solicitação
da continuidade para cumprimento acordo de greve.

Excelentíssimo Senhor Deputado Federal,
A Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e
Assistência Social, – FENASPS – entidade com sede e foro no Setor de Diversões Sul (SDS), Edifício
Venâncio V, térreo, loja 28, Brasília/DF, expõe os motivos do movimento paredista dos servidores
federais do INSS, Saúde e Trabalho; agradece o apoio dos integrantes desta comissão a luta dos/as
servidores(as) do INSS que realizaram greve, que foi fundamental para abertura de audiência e
negociação da pauta de reivindicações junto ao Trabalho e Previdência.
É fato que em dezembro de 2016 o INSS tinha 36.453 (trinta e seis mil, quatrocentos e
cinquenta e três) servidores em atividade, em fevereiro de 2022 este número é de apenas 22.320
(vinte e dois mil, trezentos e vinte) servidores, numa redução de 14.133 (quatorze mil, cento e trinta e
três) servidores em atividade, número este que se agrava sobremaneira quando verificamos que entre
janeiro de 2017 e dezembro de 2021 ingressaram no INSS, por concurso público, apenas 70 (setenta)
servidores, o que denota clara política governamental destinada ao esvaziamento dos postos de trabalho
na autarquia, gerando não só a queda na qualidade dos serviços prestados à população segurada, como
o acúmulo absurdo de benefícios a conceder, trazendo prejuízos irreversíveis a esses segurados.
Existe um caos instalado no INSS que não será resolvido no curto prazo, pois temos milhões de
segurados esperando analise dos requerimentos com pedidos de aposentadoria, auxilio doença e
Benefícios de Prestação continuada. Sem contratar novos servidores e praticamente impossível atender
esta demanda, portanto existe uma importante tarefa a ser cumprida pelo parlamento que e a pressão
para o governo recompor o quadro de servidores por concurso público.
É igualmente importante que possamos ter apoio do parlamento na tramitação e aprovação do
Projeto de Lei previsto no Termo de Acordo de greve, que vai reconhecer e enquadrar a Carreira
Previdenciária como sendo de Estado, bem como demais cláusulas (cópia Termo de Acordo anexo) que
precisam de aprovação do Congresso Nacional.
Certos de que dará ao pleito a atenção e o deferimento necessário, anexamos na
oportunidade, ofício com as pautas de reinvindicações dos servidores da carreira do seguro social para
conhecimento.
Respeitosamente,
Diretoria Colegiada da FENASPS
Comando Nacional de Mobilização
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