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Resumo das deliberações da Reunião Ampliada do Setor Federal 
 

17 e 18 de julho de 2018 – Brasília – DF 
 
 
1- GEAP: 

 Realizar Seminário Nacional das Auto-Gestões e Entidades Nacionais, 
em Brasília, para o mês de agosto;  

 Divulgar em tempo real o trabalho realizado pelos conselheiros do 
CONAD; 

 
 

 2-  Conjuntura Nacional: 

 Fortalecer a Agenda Nacional aprovada pelas Centrais Sindicais e 
Movimentos Sociais; 

 Encaminhar as atividades da Agenda Nacional nos estados; 

 Mobilização forte da categoria para o “Dia do Basta”, em 10 de agosto; 
 
 

 3.  CNTSS/CUT e a organização do Setor Federal:  
 
3.1 Comunicação na CNTSS/CUT:  

 Chamar um Encontro de Comunicação do setor federal da CNTSS/CUT, 
com a participação dos jornalistas, depois das eleições gerais, com o 
objetivo de organizar a comunicação do setor federal; 

 Realizar uma Plenária Nacional para deliberar sobre a organização da 
comunicação do setor federal; 

  
3.2 Plantões na CNTSS/CUT:  

 Fortalecer os plantões semanais, cumprindo o calendário (Anexo I);   

 Realizar Plenária Nacional para deliberar sobre a organização da 
comunicação do setor federal; 

       
3.3 Questão financeira da CNTSS/CUT:  

 Propor a realização de uma reunião da Direção Nacional da 
Confederação para discutir a reorganização e ajuste das gestões 
sindical e financeira em tempos de crise; 

 Propor e discutir com os Sindicatos Estaduais do setor federal a 
retomada do pagamento da contribuição mensal, em dia, e negociar 
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o passivo devedor, com o pagamento conforme condições financeiras 
de cada Sindicato; 

  
3.4 Relação com a FENASPS:  

 Continuar insistindo no processo de construção da unidade nas ações 
da categoria; 

 Divulgar os documentos que propõem e defendem a unidade depois 
que a Direção avaliar qual o momento mais adequado;  

 Chamar para reflexão sobre as responsabilidades das Entidades e 
dirigentes que ações isoladas (deles), no caso de reuniões e audiências 
com governo, não fortalecem a luta da categoria;  

  
3.5 Relação com FONASEF/FONACATE: 

 Propor para as entidades cutistas que participam regularmente das 
reuniões do Fórum, PROIFES, Oposição da FASUBRA e CONDSEF 
traçarem estratégias de participação neste Fórum. Sandro Cezar ficou 
de articular essa reunião; 

 Acertar com o SINDPREV DF a participação regular nas reuniões do 
FONASEF/FONACATE; 

  
3.6 Escritório Nacional da CNTSS/CUT em Brasília:  

 Manter a locação do Escritório; 
  

3. 7 Parceria com o SINDPREV DF:  

 Elaborar e acordar parâmetros da parceria entre a CNTSS/CUT, 
Sindprev DF e a jornalista 

 
  

4. Outros pontos discutidos e deliberados:  
  

4.1 Perícias dos servidores do INSS:  

 Referendar a reunião solicitada ainda em março pela CNTSS/CUT 
junto ao MPOG, MDS e INSS; 

 
4.2 SIASS - Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor:  

 Referendar em caráter de urgência o pedido de audiência solicitado 
no MPOG, MDS e INSS;  

 
4.3 Carreira do Seguro Social:  

 Aprofundar o debate na categoria; 
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 Sandro Cezar se propôs a escrever um texto para o debate na 
categoria;  

 Lutar pela instalação do Comitê de Carreiras;  
 
4.4 Tabelas da Carreiras da Seguridade Social - PST:  

 Lutar pela implementação das tabelas do PST;  
 
4.5 Seminário dos Servidores do Ministério do Trabalho e Emprego: 

 Divulgar e implementar as deliberações do Seminário; 
 
 
5. Outras Informações:  
 
5.1 Presidente do INSS responde a pauta da CNTSS/CUT: 

 Presidente do INSS responde a pauta protocolada em janeiro deste 
ano pela CNTSS/CUT, cuja documento reivindicava a contratação dos 
concursados, instalação do Comitê de Carreiras, participação dos 
servidores na implantação do INSS Digital, discussões sobre os 
produtos como o Meu INSS, Acordos de Cooperação Técnica, 
Adicional de Qualificação, as condições de trabalho, entre outros 
pontos. Em análise superficial, podemos ver que muito foi escrito, 
porém nada que respondesse de fato a pauta apresentada; 

 
5.2 Viva Previdência:  

 Orientar a criação das Associações nos estados; 

 Identificar os peculistas nos estados; 

 Identificar os servidores com o pecúlio cancelados e herdeiros que 
ainda não receberam; 

 Comissão nacional da CNTSS/CUT com o objetivo de acompanhar e 
orientar os sindicatos estaduais sobre a demanda posta; 

 
 

 

Terezinha de Jesus Aguiar (Teca) 
Secretária de Comunicação da CNTSS/CUT 

Goiânia, julho de 2018 


