
                                                                              
                                 Brasília/DF, 25 de abril de 2022. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COMANDO DE GREVE DO CONSÓRCIO DE SINDICATOS DO SEGURO E DA 

SEGURIDADE SOCIAL FIALIADO À CUT 

 

O Comando de Greve do Consórcio de Sindicatos do Seguro e da Seguridade Social filiado à CUT, na 

busca de alternativas para abertura de negociação que leve a equacionar o conflito estabelecido entre o 

governo e as entidades que defendem os servidores, referente a pauta específica, realizamos diversas 

reuniões dentre essas reunimos como com a Dep. Fed. Erika Kokay, onde apresentamos as dificuldades 

no processo negocial com o governo, com isso a deputada propõe fazermos três ações: 

a) Reunião com a Liderança do PT e os deputados, 26/04/22, às 9:30; 

b) Reunião com a Liderança da Minoria, às 14:00, uma vez que nesse horário já tem uma reunião 

com o conjunto de servidores públicos (Fonasefe); ou uma reunião só com o Consórcio e o Líder 

da Minoria visando:   

1. Solicitar uma Audiência Pública ou a criação de uma Comissão Geral para debater a Greve do 

INSS. 

É importante ressaltar que, em tratativas com vários parlamentares apontamos a necessidade de o 

Governo melhorar a proposta econômica, bem como, a pauta especifica e criar a Mesa de Negociação.  

Propusemos a necessidade do INSS fazer um levantamento da economia, infelizmente, causada com 

as mortes por Covid dos nossos colegas servidores desde março de 2020, até agora, considerando que o 

dinheiro já estava orçado e se este orçamento poderia ser revertido em verba para incremento na nossa 

própria categoria.   

Propusemos ainda a redução dos pontos das metas de todos os servidores que trabalham por metas, 

não só para quem é do Regime Integral, mas para todos de forma proporcional.  Levantamos também a 

questão do retorno das 30 horas semanais para atender ao máximo a população, com a necessidade da 

reabertura das APS’s em turnos ininterruptos, bem como a realização de concurso público, uma vez que 
há uma defasagem de mais de 20.000 servidores. A reversão imediata do corte de ponto.  A necessidade 

das realizações das pericias médicas dos servidores imediatamente. Solicitamos ainda aos Senadores o 

apoio na questão do PL 630/2015 para que dê andamento na aprovação e possibilite anistiar os 

servidores descontados na greve de 2009, considerando que trata-se de aproximadamente 6.834 

colegas. Sobre a transformação da nossa Carreira em Típica de Estado, levantamos a necessidade de que 

o Governo assuma esta demanda e dê andamento mais célere. Alterar o artigo 26 do PLP 189/2021, 

referente as atribuições de Técnicos do Seguro Social e Analistas da Carreira do Seguro Social, para que 

as atribuições se tornem exclusivas destes servidores.  



                                                                              
Levantamos a necessidade de passarmos a exigência para ingresso no cargo técnico do seguro social 

a necessidade de sermos de nível superior. Também apresentamos aos parlamentares a necessidade da 

constituição imediata do Comitê Gestor da Carreira do Seguro social conforme a Lei nº 13.324/2016, 

como forma de cumprir o acordo de greve de 2015.   

Teremos Agenda com os deputados Alexandre Padilha às 11 horas e com o deputado Vicentinho as 

15 horas, todas no dia 26/04/2022. 

No final da tarde a Presidência do INSS fez contato conosco, chamando para Reunião no dia 

26/04/22, às 17 horas. 

Orientamos nossos servidores a continuarem na greve, não recuar que toda esta movimentação que 

fizemos hoje aqui em Brasília e vocês nos estados darão frutos e resultados positivos. 

                                                 UNIDOS VENCEREMOS!! 
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