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Em resposta a proposta feita, pelo Secretário 

Executivo do Ministério da Previdência Carlos 
Eduardo Gabas, no inicio do mês na sede do INSS em 
São Paulo, onde estiveram presentes, representantes da 
CNTSS/CUT, no dia 07 de abril reuniram-se na sala 
do Ministro da Previdência, representantes do governo, 
a diretoria do CONDEL, da GEAP e representantes da 
CNTSS/CUT, Sindprev/MS, CONDSEF e 
Sinsfesp/GO, dando continuidade às negociações da 
GEAP. 

Dando início a reunião o Secretário Executivo 
do MPS Carlos Eduardo Gabas, fez um resgate do 
histórico da GEAP e sua a importância na vida de cada 
servidor, e afirmou a importância de todos os 
envolvidos buscarem juntos uma saída para  o 
equilibro financeiro do custeio da modalidade 
GeapSaúde. 

 A CNTSS/CUT, bem como as demais 
entidades presentes, mais uma vez expuseram  as 
dificuldades dos servidores em arcar com um aumento 
imposta pela Resolução 418 do CONDEL, que alterou 
substancialmente de 8% da remuneração para o Titular 
do Plano e seus dependentes para  R$ 115,19 por 
assistido.  

Terezinha de Jesus Aguiar, representante da 
CNTSS/CUT  reafirmou, “se houve um impacto 
significativo na forma de contribuição, que onera o 
orçamento do servidor, a situação fatalmente vai ser 
estrangulada diante das exigências de pagamento da 
co-participação. Além do que as entidades sindicais, 
aqui  presentes, não tem  assento no Condel, pois se 
tivessem  teriam não só manifestado discordância da 
proposta como informariam, em detalhes, a todos os 
sindicatos a elas filiados. Os servidores foram 
convocados, num prazo exíguo a optar, ou seja, ficar 
no GEAPSAÚDE e assumir as responsabilidades 
financeiras da nova forma de custeio ou mudar de 
modalidade e perder diretos, ou ainda abandonar a 
GEAP, alguns depois de mais de 30 anos de 
contribuição.”  

No final das reunião a CNTSS/CUT e 
CONDSEF reapresentaram as propostas discutidas em 
reunião realizada no dia 17 de março, na sede da 
GEAP, quando estiveram, também presentes, 
representantes da  FASUBRA, FENADADOS e  
SINAGÊNCIAS que trouxeram como proposta: 

Suspensão imediata da decisão 418 do 
CONDEL;Extinção do pagamento da co-participação 
nos serviços oferecidos pela GEAP;Participação da 
Entidades Nacionais Sindicais, em todas reuniões do 
CONDEL. 

 
Após todas as exposições, ficou a seguinte 

pauta acordada: 
• Agendar uma reunião no MPOG/SRH para 

discutir o valor percapto; 
• Constituir um Grupo de Trabalho com a 

participação de dois (2) representantes por Entidade, 
com a responsabilidade de levantar os problemas, para 
que os representantes das Entidades possam se 
apropriar e conhecer a realidade de Fundação – GEAP, 
em especial da modalidade GEAPSAÚDE.  

• Agendar nova reunião o mais breve possível. 
 
Estiveram presentes na reunião: 
GOVERNO: Secretário de Recursos Humanos 

do Ministério do Planejamento Duvanier Paiva 
Ferreira; Secretário Executivo do Ministério da 
Previdência Carlos Eduardo Gabas; diretora executiva 
GEAP, Regina Parizi; presidente INSS Valdir Simões; 
diretor RH do INSS Valter Mura e assessora do 
Secretário Executivo, Rose Mary de Oliveira. 

CONDEL: presidente Vilma Ramos 
,Conselheiros da instituição,  representantes do 
Ministério da Saúde, Marluci; representante do 
Ministério dos Transporte Sr. Edson; da ANASPS 
Leibe, do Ministério do Trabalho e Emprego,  Nonato  
e da FENASPS Cleusa. 

ENTIDADES: Terezinha de Jesus Aguiar  e 
Hermínio, CNTSS/CUT; João Adélio – Sindprev/MS; 
Mª Yolanda – Sintfesp/GO-TO, e  CONDSEF- 
Gilberto. 

 
Novas propostas para a questão do aumento da GEAP 

são acordadas em reunião em Brasília  


