
Relatório da Audiência da CNTSS/CUT com o Ministro da Previdência Social
Realizada em, 11 de julho de 2007

Representantes do Governo: Luiz Marinho (Ministro da Previdência Social) e
Vilma (Assessora do Ministro)

Representantes da CNTSS/CUT: Maria Aparecida Faria (Presidenta da
CNTSS/CUT), Cláudio Barreto (Diretor da CNTSS/CUT) e Sandro Cezar
(Diretor da CNTSS/CUT), Edílson Alves Espíndola (Diretor CNTSS/CUT) e
Pedro Totti (Diretor CNTSS/CUT)

No início da audiência a Presidenta de CNTSS/CUT Maria Aparecida
disse ao Ministro que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Seguridade Social da CUT realizou o seu Congresso Nacional no último mês
de junho, ocasião em que a mesma foi eleita Presidenta da nossa
Confederação. Em seguida passou a apresentar os demais diretores da
CNTSS/CUT presentes na audiência, assim como os itens da nossa pauta de
reivindicação definidos como centrais durante o lançamento da Jornada
Nacional de Luta dos Trabalhadores da Seguridade Social.

Plano de Cargos, carreiras e salários

Ficou acertada a retomada dos trabalhos do GT sobre a Carreira da
Previdência Social. Sendo que a assessora do Ministro Sr.ª Vilma entraria em
contato com as demais entidades para solicitar a indicação dos seus
respectivos representantes.

Adoção de Horas Extras no INSS

O Ministro nos disse que serão adotados pagamentos de horas extras
para os servidores objetivando reduzir o número de benefícios represados no
Órgão, tendo como meta zerar os mesmos até o fim do ano. Informou-nos o
interesse central do Governo é melhorar a qualidade da prestação do serviço a
sociedade.

Diante da fala do Ministro da Previdência Social Luiz Marinho,
registramos a nossa posição sobre o pagamento das horas extras na
instituição, uma vez que historicamente os servidores não aderem a esta
política, visto que associam esta idéia ao aumento da jornada de trabalho, com
a conseqüente possibilidade da perda da nossa conquista histórica, a jornada
de trabalho de 30 semanais.

O Ministrou disse que a meta do governo é reduzir o tempo de
permanência dos segurados nas agências do INSS para no máximo (01) hora.
Assim como, reduzir o tempo de espera para a concessão de benefícios para
os segurados para um prazo máximo de 56 dias.
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