
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA PLENÁRIA DE GREVE DO CONSÓRCIO DE 

SINDICATOS DO SEGURO E DA SEGURIDADE SOCIAL DA CUT 

02/05/2022 

 

A plenária contou com a participação de 77 Companheiros e Companheiras 

representando a Greve na base sindical do Consórcio de Sindicatos do Seguro e da Seguridade 

Social da CUT.  Participaram também os companheiros Sergio Ronaldo – Secretário Geral da 

CONDSEF e Pedro Armengol – Secretário de Finanças da CONDSEF e diretor da CUT Nacional, 

além do Assessor de entidades sindicais, Vladimir Nepomuceno. Na busca de superarmos o 

problema da representação buscamos várias alternativas para resolver a questão. 

Considerando que a FENASPS e a CNTSS propuseram ao governo nossa retirada da bancada 

sindical, e o governo assim o fez,  resolvemos continuar nossas tratativas com a CUT e com a 

Condsef na tarefa abrir diálogo de construção do macro setor de serviços públicos, já que está 

confederação é também filiada a CUT e que tem base no INSS, além de aventar a real 

possibilidade de participar das negociações  que levem a equacionar o conflito ora 



 
 

estabelecido entre o governo e as entidades que defendem os servidores da carreira do 

Seguro Social, decisões estas que foram aprovadas por unanimidade.  

Na sequência o companheiro João Torquato fez a explanação das conversações, 

conforme já registramos nos dois relatórios de comando de greve distribuídos esta semana, 

além de todas as tratativas realizadas no Congresso registrando o não avanço efetivo na 

negociação. A companheira Vilma completou os informes com dados da reunião com o 

Presidente do INSS, também passado no informe em 29/04 último no Consórcio. Idel Profeta 

completou informando que o Presidente INSS registrou que já tinha um parecer favorável da 

PGE no sentido de criar uma nova cláusula pagando os dias parados de 2009. 

A companheira Alba Cristina do Ceará passou o informe de Audiência Pública realizada 

na Assembleia Legislativa do Ceará, chamada pela CONTAG sobre a situação do INSS. Foram 

aprovadas as propostas: 

1. Chamamento de mobilização à bancada federal do Ceará (deputados e senadores) 

para reunião com lideranças da FETRAECE, SINPRECE, FENASPS, CUT, Consórcio de 

Sindicatos do Seguro e da Seguridade Social da CUT; 

2. Ampliação da Negociação dos Servidores em Greve desde 23 03 2022; 

3. Debate sobre o corte no Orçamento do INSS para 2023; 

4. Aprofundar o debate da MP 1113/22 (Perícia Médica); 

5. Concurso Público (Chamar os aprovados no último concurso); 

6. Retorno da Data Base dos Servidores (as); 

7. Cobrar providências, encaminhamentos a quem for de competência, decorrentes das 

recomendações feitas em recomendações feitas em relatório do CGU;  

8. Montar, no Ceará uma “Central Unificada de cumprimento emergencial de prazos”, 

para efetivar os encaminhamentos do Recurso Extraordinário 11711152 do STF. 

Após incorporar as deliberações da citada audiência pública, a Coordenação da 

Plenária abriu a palavra para avaliação da questão da representação, informes da 



 
 

greve e do processo negocial. Várias pessoas se manifestaram e ao fim a plenária 

decidiu que:  

1. A greve continua! 

2. Deverá ser solicitada uma reunião com o Ministério da Saúde por parte do 

Consórcio / Condsef; 

3. Construir o retorno à Mesa de Negociação do INSS enquanto parceria com a 

Condsef; 

4. Abrir na base estadual o debate acerca de eventual opção de entidade 

nacional;  

5. Nova Plenário dia 09/05, com horário a definir; 

 Tendo sido aprovadas todas as propostas por unanimidade, demos por encerrada a 

Plenária.   

Orientamos a continuidade e não recuo para que toda a movimentação dê frutos e 

resultados positivos.  VENCEREMOS!! 

 

COMANDO DE GREVE NACIONAL 

 


