
Relatório da Audiência no MPS

Data: 20/06/07
Local: Ministério da Previdência Social

Pauta: Carreira dos Trabalhadores do MPS

Bancada dos Trabalhadores:

- CNTSS: Terezinha (GO) e Edílson Espíndola(DF)
-FENASPS: Lídia e Jorge
-CONDSEF: Sergio Ronaldo e Oto
-Rep. Servidores: Madalena e Licia
-SINDSEP-DF: Luciano

Bancada do Governo:

- Chefe de Gabinete: Ana Paula e Vilma

Inicio da reunião às 10h15min com a pactuação da pauta a ser discutida.
Acertada pauta foi resgatado por parte das entidades o Acordo de Greve de 2005 e toda
a agenda advinda durante as varias reuniões realizadas nos GT´s criados para discutir e
encaminhar a demandas da carreira do Seguro Social e Seguridade Social; ressaltada a
importância da retomada dessa discussão, sobre tudo levando em conta a situação a
carreira dos servidores@s do MPS, na medida em que estes se encontram fora da
carreira do Seguro Social; colocado ainda que uma expectativa destes(servidores@s) de
verem o seu pleito atendido nessa carreira e não entendem porque estão na carreira da
Seguridade Social (MS, MPS, Funasa e DRT).

De acordo com as representantes do MPS, Ana Paula e Vilma, que essa situação deve
ser debatida a partir de aspectos legais, levando-se em conta, que há uma - ADIN- Ação
Direta de Inconstitucionalidade no STF, tendo em vista que o IBAMA promoveu a
reestruturação, numa só carreira, envolvendo a autarquia, órgãos e a administração
direta neste caso, o ministério, assim sendo conclui: “não podemos correr o risco de ver
todo um trabalho ser questionado pelo STF; a carreira do INSS avançou porque todos os
entulhos foram sendo removidos”.

Após essas ponderações, por unanimidade, as entidades presentes
aprovaram pela a criação da carreira do MPS. Acordado ainda o perfil da carreira deve
ser discutida nos mesmos moldes que vem sendo discutida no GT do INSS, inclusive a
incorporação dos 47,11%, lembrando que essa ainda se encontra em processo de
construção, além do que, neste momento, a pauta em debate é Avaliação de
Desempenho.

Vale destacar que Ana Paula e Vilma informaram a disposição do
Ministério e do Ministro Luis Marinho em criar a carreira do MPS, com negociações
iniciadas no Ministério do Planejamento.
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Deliberações acertadas na referida audiência:

1- Criação de Grupo de Trabalho, paritário, nomeado por Portaria Ministerial , com
a representação por parte Governo do Ministério do Planejamento;

2- O Grupo de Trabalho será composto por 02 (dois) representantes titulares e por
01 (Um) representante suplente, por entidade nacional: _ CNTSS, CONDSEF e
FENASPS, devendo os nomes para a composição deste ser enviados até o dia
27/06/2007.

3- Apresentação de Assessoria Técnica por ambas as partes: Bancada dos
Trabalhadores e do Governo;

4- Data da próxima reunião dia 04/07/07, às 9h e 30 min, no MPS, com
apresentação de um esboço da proposta de Plano de Carreira.

5- A data para apresentação de uma proposta ficou acertado ser o dia 04 de julho;
neste sentido, foram apresentadas duas propostas de prazo para conclusão dos
trabalhos:

a) A bancada dos trabalhadores entende ser possível construir essa proposta
em um prazo de até 60 dias, podendo ser prorrogado para mais 30 dias;

b) Para as representantes do MPS é possível apresentar uma proposta
somente após 90 dias, com a possibilidade de ser prorrogado este por
mais 30 dias.

Brasília, 21 de junho de 2007
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