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Esta é quinta reunião da Mesa Nacional de Negociação entre a GEAP – 
Autogestão em Saúde e as entidades nacionais dos trabalhadores, neste 
encontro representadas pela CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Seguridade Social, CONDSEF - Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal e FENASPS - Federação Nacional 
dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde. Pela CNTSS/CUT estiveram 
presentes sua secretária de Comunicação, Terezinha de Jesus Aguiar, o 
secretário de Organização, Raimundo Cintra, e as dirigentes sindicais Mara 
Regina P. Naves e Antônia Gomes S. Pereira. Também acompanhou a reunião 
o advogado do SINDPREV BA, dr. Luís Fernando. 
 
Convocada para 20 de novembro, a reunião teve início às 14h50 com as 
presenças dos assessores da DIREX – Diretoria Executiva, Ducan Frank 
Semple e Francisco C. Neto. Inicialmente foi feita uma retrospectiva da 
rodada anterior de negociações, realizada em 18 de outubro, que, entre 
outras questões, discutiu a suspensão das medidas administrativas das 
Liminares que perderam a eficácia; a apresentação dos valores dos reajustes 
aplicados desde 2009 até hoje; a avaliação dos impactos das Liminares e sem 
estas na tabela; o estudo de um novo modelo de contribuição que seja mais 
solidário, sem afetar a sustentabilidade do Plano de Saúde; e as mudanças no 
REFIS visando o acesso e as condições de pagamento.   
 
Na sequência, o assessor Ducan Semple apresentou um documento da 
ANASPS – Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e da 
Seguridade Social como tese guia para formulação de nova proposta. O 
advogado Luís Fernando recebeu o documento e ficou de analisar seu 
conteúdo. As entidades representativas dos trabalhadores chamaram a 
atenção que o foco central do debate passa pela questão do reajuste de 2019 
e que a suspensão das Liminares depende do resultado desta discussão na 
Mesa de Negociação. 
 
Prosseguindo, Ducan destacou três encaminhamentos para continuidade da 
reunião: 1- Judiciário: elaboração da Minuta para retirada das Liminares 



encaminhadas à Justiça; 2-  Atuário:  elaborar as Tabelas para discussão 
na mesa. Sobre este ponto já foi contratado um profissional pelas entidades 
dos trabalhadores que se comprometeu em apresentar alguns cenários 
(documento) no próximo dia 30 de novembro; 3- Caso da Bahia:  é uma 
situação específica que teve uma liminar cassada após nove anos de vigência. 
As negociações sobre este caso estão emperradas por conta da exigência de 
pagamento dos atrasados deste período. Em virtude das dificuldades 
financeiras dos servidores, é praticamente impossível a quitação dos valores 
astronômicos apresentados nos boletos. Foi solicitado que a GEAP estabeleça 
um novo prazo de 60 dias das cobranças dos boletos para efeitos da Liminar 
da Bahia. 
 
Ainda foram abordadas as questões sobre a Reserva Técnica para ANS, os 
contratos com a Prodente, o escritório jurídico e também a ação da OAB que 
impede a prioridade de descontos para Plano de Saúde dos servidores. 
Diante dos relatos expostos, foi aprovado o seguinte calendário: 
 
- 27/11: reunião dos advogados para elaboração de uma Minuta de Acordo 
com a GEAP sobre a retirada das Liminares na Justiça; 
- 30/11: reunião, às 10h00, das entidades nacionais na sede da FENASPS, em 
Brasília, sobre o Atuário; 
-  05/12: reunião para deliberar as negociações da Mesa. 
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