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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
PELA CNTSS/CUT EM BRASÍLIA

14 a 17 de setembro de 2009

DIA 14.09.2009 - Brasília
Seminário promovido pela Federação Nacional dos Enfermeiros para discutir sobre os projetos 2295/2000 que 

trata sobre as 30 horas para a enfermagem e o  PL 4924/2009  - piso salarial da enfermagem.

DIA 15.09.2009 – Manhã

REUNIÃO GEAP

Dia 15.09.2009 – Tarde

Audiência Pública na Comissão de Finanças e Tributação sobre o PL 2295/2000 que trata das 30 horas para a 

enfermagem.

Da mesa de abertura participou a diretora Nelci Dias. Como expositores os representantes do DIEESE, DIAP E CUT 
NACIONAL.  O técnico do DIEESE com base nos dados fornecidos pela RAIS elaborou uma planilha constando o quantitativo 
do pessoal de enfermagem, público e privado bem como o impacto financeiro que resultaria com a aprovação do projeto. O 
técnico do DIAP fez algumas considerações  quanto à tramitação do projeto até a sanção presidencial e das dificuldades que 
seriam enfrentadas durante este percurso, sugerindo alguns encaminhamentos.   Afirmou também que o momento é oportuno 
e que superada a Comissão de Finanças e Tributação seria mais fácil na próxima que é a Comissão de Constituição e Justiça. 

PRESENTES da CNTSS/CUT: Francisca Alves de Souza (PE); Nelci Dias (RS)

 

Esta reunião foi solicitada pelo Conselheiro Valmir, representante dos trabalhadores da saúde, que não se fez presente. 

Das entidades convidadas: FENASPS, CONDSEF, FASUBRA e  CNTSS/CUT, apenas esta  compareceu.  A reunião foi 

coordenada pela Diretora da GEAP, Sonia Takeda que inicialmente esclareceu sobre o convite feito às entidades e que na 

ausência das mesmas faria a reunião com representação da CNTSS/CUT, ali presente.  A discussão se deu em vista do plano 

atuarial de custeio para 2010, elaborado a pedido da Diretora Executiva, a exemplo do que ocorre anualmente acrescidas das 

formulações sugerido pelo CONDEL  e que será apresentado ao mesmo para possível  aprovação na próxima reunião.
Sonia Takeda apresentou dados indicando que comparativamente os valores apontados pela GEAP são inferiores aos 

praticados por outros planos de saúde. Alguns questionamentos foram feitos a respeito dos dados demonstrados, inclusive o 
porquê da categoria não ser chamada para discutir previamente, tendo o mesmo afirmado que há representantes  no Conselho 
e que não dava para convocar as entidades para essa discussão. 

Indagamos sobre a participação de um representante da CNTSS/CUT  nas reuniões do Conselho Deliberativo, com direito 
a voz, tendo a mesma concordado e que seria necessário apenas que a entidade solicitasse. 

Em seguida o técnico Adilson apresentou o trabalho atuarial explicando e respondendo nossas indagações. Diante do 
conhecimento dos dados sugerimos que a CNTSS/CUT, articule uma reunião com, FENASPS, FASUBRA, e CONDSEF  para 

discutir qual a forma de encaminhamento da questão.  

PRESENTES: Francisca  Alves de Souza (PE) e Cícero Lourenço da Silva (AL)

A CNTSS/CUT participou da mesa dos trabalhos, junto às demais entidades da enfermagem. Nelci Silva representando a 

CNTSS/CUT ressaltou a importância da aprovação do projeto para preservar a saúde e a vida dos trabalhadores da 
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enfermagem e dos usuários dos serviços de saúde.
Após a audiência pública os representantes das entidades se reuniram no gabinete do Deputado Iderlei  Cordeiro  para 

ajustes no seu relatório e  que naquele momento já sabíamos que era pela aprovação do projeto. A partir dali o deputado saiu 
em busca da assinatura de outros deputados na tentativa de tornar possível a apresentação do projeto em referencia no 
plenário da Comissão que ocorreria no dia seguinte, proposta sugerida pelos deputados presentes na audiência publica.

PRESENTES: Francisca  Alves de Souza (PE) ,Nelci Dias (RS) e Cícero Lourenço da Silva (AL)

A reunião com o Ministério do Planejamento referente  a apresentação e discussão do sistema  integrado de atenção a 
saúde do servidores/as  teve inicio as l5:30 hora, com a coordenação do Ministério do Planejamento foi apresentado a política 

de atenção à saúde, previdência e benefícios  do servidor/a  publico federal, 

A política a ser desenvolvida pelo comitê gestor da SIASS, implantará um novo modelo de assistência ao servidor/a.

O  projeto tem um conteúdo muito bom que se aplicado corretamente trará bons resultados para os servidores/as, porem a 

cada intervenção apareceu novos desafios que precisamos cobrar do governo sua implementação e o compromisso com o 

referido projeto .

A CNTSS fez vários questionamentos com o objetivo de esclarecer duvidas que não estão claras no projeto a exemplo dos 

servidores cedidos ao SUS, a fiscalização e aplicação da política de saúde do trabalhador aplicada pelos gestores, a 

participação do governo no custeio da saúde suplementar pois defendemos um SUS de qualidade. 

Foi informado também que estava sendo publicados até dia 18,  a portaria orientando  aos órgãos do governo federal a 
executarem os exames periódicos dos servidores/as federais.

PRESENTES:  Cícero Lourenço da Silva (AL), a  companheira Francisca estava no congresso acompanhando a 
audiência publica das 30 horas semanais dos profissionais da enfermagem.

 

Plenário da Comissão de Finanças e Tributação

Aprovado com um voto contrário do líder do DEM, Deputado Guilherme Santos,       que liberou a bancada e outro do líder 

do  PMDB, Deputado Pedro Novais que, entretanto liberou a bancada.

PRESENTES: Francisca  Alves de Souza (PE) e Cícero Lourenço da Silva (AL)

Observação : A audiência pública sobre  Terceirização,   agendada para à tarde do dia 15 foi cancelada.

Falamos com a Deputada Fátima Bezerra sobre o PL 5245/2009, que trata dentre outras,  da reabertura de prazo para 
opção à carreira. O referido projeto foi votado hoje na Comissão de Finanças e Tributação e só inclui o pessoal do Seguro 
Social,  conforme relatório do Deputado Aelton Freitas-PR-MG,  relator do projeto na comissão de Finanças e Tributação.

Reunião no Ministério do Planejamento

Apresentamos a proposta de que o planejamento possa estar propondo ao congresso nacional projeto de lei que possa 
obrigar os gestores municipais  e estaduais cumprirem esta política para seus servidores.

Tais questionamentos e propostas foram feitas aos coordenadores os quis propuseram que seria interessante que novas 
reuniões como aquela fossem promovidas com o objetivo de implementarmos da melhor forma possível esta proposta e 
possamos contribuir na implementação deste projetos  pelos gestores estaduais e municipais.

Dia 16.09.2009 – Manhã

Plenário da Comissão de Seguridade Social e Família

Aprovado o PL4924/2009  que trata do piso salarial da enfermagem, com apenas um voto contrário.

OUTRAS ATIVIDADES


