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Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 

 

 

Relatório da reunião do Fonasefe 
realizada em 28 de agosto de 2019 
 

Entidades presentes -  Andes (Claudio Mendonça),Condsef/Fenadsef, 
(Rogerio A. Expedito), Fasubra ( João Paulo, Adriana Stella, Moacir F. Cortes, 
Luan Diego), Fenajufe (Epitacio Junior), Fenasps (Laurizete Gusmão), SINAIT ( 
Marco Aurélio  ), Sinasefe ( Pamela Marques) e Sinal ( Paulo Lino )  
 
 

Pauta: 

 1) Informes e Avaliação de Conjuntura;  
2) Definição das Estratégias de mobilização contra a Reforma da    
Previdência  no Senado e contra os ataques do governo  Bolsonaro 
aos serviços e servidores públicos  

 3) Seminário em defesa dos serviços Públicos  
 4) Organização da semana de 03 a 07 de setembro   
 5) outros assuntos.  

 

A Coordenação da Mesa foi composta por Rogerio A. Expedito e 
Laurizete Gusmão  

 
Inicialmente foram prestados esclarecimentos que na reunião passada foi 

informado que a agenda com o governo marcada para o dia 28 não era do 
Fonasefe mas da Condsef, foi esclarecido ainda que tendo em vista os ataques 
do governo Bolsonaro a todo serviço público foi indicado a realização de um 
seminário onde pudéssemos ter uma contextualização de forma pontual da 
forma como estão sendo os atraques aos diversos setores do serviço público e 
aos servidores para que possamos ter um encaminhamento comum a exemplo 
do que foi feito com a 873/19.  

 

 Informes da reunião com o governo  
Dia: 28/08/2019. 
 
Ministério da Economia: José Borges de Carvalho Filho (Coordenador-Geral 

de Negociação Sindical no Serviço Público) e 
Fremy de Souza e Silva (Coordenador-Geral de 
Estudos Normativos das Relações de Trabalho). 
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Condsef/Fenadsef: Gilberto Jorge, Jussara Griffo e Rogério Expedito. 
 

Pauta: Demandas dos Servidores da Saúde. 

1. Reajuste Salarial 

O Ministério da Economia reafirmou para a Condsef/Fenadsef que não tem 
negociação de reajuste salarial ou qualquer incremento que acarreta impacto 
no orçamento para os servidores no geral. 

2. Plano de Saúde 

Solicitamos ao governo responder, oficialmente, a proposta do reajuste da 
per capita às entidades, conforme tabela já protocolada nos Ministérios da 
Saúde e da Economia. 

3. Concurso Público 

Solicitamos ao governo que faça concurso para médico do trabalho, 
engenheiro e técnico, tendo em vista que o Ministério da Economia mandou 
os ministérios realizarem novos laudos para pagar a insalubridade e/ou 
periculosidade para quem atua nas áreas de risco. Sendo que a maioria dos 
ministérios não tem profissionais para realizarem tais laudos. 

Pedimos também que o Ministério da Economia utilize os médicos e 
engenheiros da Fundacentro. 

O Ministério informou que autorizou a contratação de profissionais para 
realizarem os laudos, o problema é que não tem dinheiro. 

4. Insalubridade 

O governo realmente tomou a decisão de suspender o pagamento, pois 
descobriu que vários servidores estavam recebendo irregular. 

Sabe das ações judiciais, e informou que a Conjur do Ministério está 
cuidando disso. 

Aqueles servidores que os laudos forem positivos receberão retroativo. 

A Condsef/Fenadsef questionou o método do governo, ter cortado de todos, 
quando deveria fazer primeiro os laudos e, aí sim, verificar quem tem direito 
ou não. 

5. Contagem do Tempo Especial 

Relatamos a posição do governo Temer, através do antigo Ministério do 
Planejamento, que além de não acatar uma ordem judicial (em parte), 
suspendeu todos os processos em andamento, dos servidores que muitos 
estão precisando deste tempo para se aposentar. 

O governo pediu de novo a documentação. Repassamos e explicamos 
passo a passo. Ficaram de analisar e nos dar um retorno o mais breve 
possível. 
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Lembrando que a Condsef/Fenadsef já orientou as filiadas a entrarem na 
justiça. 

 

6. Aposentados 

Devido ao Decreto 9498, que centraliza os aposentados no Ministério da 
Economia, solicitamos que o governo nos encaminhe um quadro, por 
estado, onde o servidor aposentado vai se dirigir a partir de agora. Exemplo: 
Ministério da Cultura ou Meio Ambiente do Estado do Ceará. Ele nos 
informou que haverá no estado um setor do Ministério da Economia que 
atenderá o aposentado. Pedimos então a lista desses locais. 

7. Modificação da Lei da Gacen 

Solicitamos uma reunião conjunta com os ministérios da Saúde e da 
Economia para dar prosseguimento as negociações sobre este tema. 
Lembrando que a Condsef/Fenadsef já protocolou uma minuta contendo as 
propostas de mudanças. 

 
8) Por último, solicitamos uma reunião com o governo, com o Fonasefe, 
para discutir a pauta de reivindicações, as Consignações, Liberação de 
Dirigente Sindical e Per Capita. 

 
 

Encaminhamentos:   
 

 1) Dar continuidade a campanha de esclarecimentos sobre os efeitos 
nefasto da  reforma da previdência e a denúncia dos parlamentares que 
votaram contra o povo. A continuidade é no mesmo formato definido na última 
reunião do Fórum a Comissão é composta pelas assessorias de comunicação 
do Andes, Condsef e Fenasps. 
 2) as entidades deverão encaminhar até segunda feira no e-mail 
fonsasef@gmail.com  as principais definições de cada setor (aérea) sobre a  
defesa dos serviços públicos para ser feito um documento a ser apresentado 
no lançamento da  frente parlamentar.  

a) A sugestões para o seminário seria de construção de mesas com 
temas onde contemplasse as seguintes aéreas: a) Meio Ambiente; b) 
Educação; c) Saúde; d) Previdência e Assistência Social; e) Tributação, 
Controle, segurança e Fiscalização; f) Ciência e Tecnologia; g) Estado Social 
(OAS, Privatizações etc.); h) Servidores Públicos. A proposta é que possamos 
construir uma radiografia com os principais problemas enfrentados e fazermos 
uma análise dos ataques do governo Bolsonaro aos servidores e aos serviços 
públicos, suas consequências e assim definirmos as formas de enfrentamento, 
as estratégias conjuntas para assim disputarmos do estado que queremos 

mailto:fonsasef@gmail.com
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junto a sociedade. Neste sentido as entidades deverão trazer na próxima 
reunião sugestão de datas e formato para a organização do seminário. 
 
 3) foi discutido que precisamos apresentar propostas que garantam a 
isonomia do projeto de reforma da previdência que corre na câmara para os 
militares esclarecendo que as definições ali contidas dão tratamento 
diferenciado aos militares em a relação ao conjunto dos servidores. 
  
  

4) Calendário indicativo  
 

- 03 de setembro -9 horas atividade no Senado Auditório Petrônio 
Portela Contra a Reforma da Previdência e 14 horas -  Lançamento da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores e dos Serviços Públicos 

 - 07 de setembro participar do grito dos excluídos 
 - 20 de setembro mobilização Global pelo Clima  
  

A próxima reunião do FONASEFE será realizada dia 4 de setembro 

quarta-feira, às 16 horas na sede do ANDES-SN.  

 
 

FONASEFE – Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais 

 
Relatório elaborado por Rogerio A. Expedito e Laurizete Gusmão  

 


