
 

RESOLUÇÕES DA PLENARIA ESTADUAL DO SINDPREVS/PR  
02 de ABRIL 

01 -  PARALISAÇÃO DIA 14 DE ABRIL – e realização de Ato Público em todos os locais de 
trabalho, nas ruas e praças com distribuição de carta aberta à população denunciando os 
ataques aos servidores. Orientar uso de camisetas pretas; 

02 – Orientar os trabalhadores a paralisarem suas atividades por tempo indeterminado se 
houver ameaça de redução salarial pela avaliação do IMA/GDASS e outros indicadores de 
desempenho; 

03 – Intensificar a luta contra o PLC 257/2016, unificando ações com outras categorias do 
funcionalismo Federal, Estadual e Municipal; 

04 – Reiterar orientação aos servidores a não aceitarem a pressão e denunciar os gestores 
que praticarem assédio moral para atingir os indicadores do IMA/GDASS; 

05 – Encaminhar para análise da assessoria jurídica o Decreto 6493 de 2008, que 
regulamentou o IMA/GDASS, a fim de subsidiar ingresso com ações por descumprimento por 
parte do governo. E também com base no artigo 7ª da Constituição Federal que proíbe a 
Redução de vencimentos; 

06 – Orientar os servidores a fazerem dossiê da sua condição de trabalho x adoecimento em 
serviço por DORT/LER, visando ingressar com ações de reparação de Danos Morais por 
adoecimento no trabalho por falta de condições ergonômicas e programas de prevenção ao 
adoecimento profissional; 

07 – Fazer levantamento das condições dos imóveis onde funcionam as unidades de trabalho, 
para fazer denúncias junto a Defesa Civil, MPT, Corpo de Bombeiros das péssimas condições 
destes locais de trabalho. Exigir por escrito destas unidades cópia doas Alvarás de 
Funcionamento, licença de Vigilância Sanitária e licenças para funcionamento; 

08 – Aprovar manifesto chamando a unidade entre todos os servidores ativos e aposentados, 
do Ministério da Saúde, Previdência e Trabalho, INSS, FUNASA, MTE e Anvisa, para todos 
lutarem contra os ataques, pois juntos somos mais fortes; 

09 –Orientar que os trabalhadores das diferentes regiões do Paraná, realizem visitas aos 
deputados e senadores, pressionando estes para derrubada do Veto à Auditoria da Dívida 
Pública e contra o PLC 257; 

10 – Aprovado manifesto FORA TODOS OS CORRUPTOS – ELEIÇÕES GERAIS JÁ; 

11 – Organizar Comando de Mobilização Estadual e propor a instalação de Comando Nacional 
do Seguro e Seguridade Social, para ajudarem nas mobilizações do dia 14/4, e encaminharem 
as ações contra o PLC 257/2016 e outros encaminhamentos da luta da categoria; 

12 – Analisar com assessoria jurídica os efeitos contra os servidores das Ações Civis Públicas, 
que em alguns Estados a Justiça está responsabilizando individualmente os servidores do 
INSS. Ver quais medidas poderão ser tomadas na defesa destes trabalhadores. Cobrar a 
responsabilização da direção do INSS; 

13 – Realizar Seminário com os trabalhadores para discutir as questões políticas do País e 
uma campanha nacional para ser realizada Eleições Constituintes para fazer uma reforma 
política que atenda os interesses da classe; 

14 – Aprovada Moção em Defesa da Petrobrás, para ser enviada ao Congresso Nacional, 
autoridades, sindicatos e organizações de classe, defendendo a soberania nacional, contra o 



projeto de entrega da empresa às multinacionais conforme estabelece o projeto do senador 
Jose Serra; 

15 – Denunciar a população brasileira que a grave crise na Saúde Pública que está colocando 
o País num risco de pandemia do Zica Vírus, Dengue e agora sob ameaça do vírus H1N1, 
vem em função do desmantelamento dos serviços de saúde, para desviar as verbas da saúde 
para pagamento dos juros da dívida pública;  

16 - Indicar à Plenária Nacional da FENASPS realizar o Congresso da Federação entre a 
segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro de 2016; 

17 – Eleição dos representantes do Paraná para as atividades em Brasília: 

 
 
DELEGADOS AOS ENCONTROS NACIONAIS 
Encontro da SEGURIDADE SOCIAL: Geraldo Mendes Moura – Arnaldo Lima Costa– 
Aparecido de Souza Andrade – Glacy das Graças carneiro 
Encontro do SEGURO SOCIAL: Zenild Nagata – Paulo Cesar Palhari – Eli Sturyon – Raquel 
Golombiesk – Ivone Hartman e Marlene de Jesus Alves da Costa 
 
DELEGADOS À PLENÁRIA DA FENASPS: 
01 – Eli Sturyon  
02 – Ivone Hartmann 
03 – Geraldo Mendes Moura 
04 – Aparecido de Souza Andrade 
05 – Zenild Nagata 
06 – Marlene de Jesus Alves da Costa 
07 -  Paulo Cesar Palhari  
 
SUPLENTES: 
- Raquel Golombiesk 
- Valfrido Fernandes  
- Arnaldo Lima Costa 
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