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INFORMATIVO 056 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

 
 
Continuando as atividades do Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF) no 

Congresso Nacional, na noite desta terça-feira, 15, representantes dos grevistas se reuniram 

com o senador Paulo Rocha e o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, para tentar dar 

resolução ao impasse nas negociações da greve do INSS. 

 

Na ocasião, o senador sugeriu que a presidência do Instituto faça um documento com o 

posicionamento sobre a pauta de reivindicações, que posteriormente será repassada ao 

ministro Gabas. 

  

As reuniões do CNGF com o senador Paulo Rocha que vem ocorrendo greve são 

desdobramentos das articulações entre as parte envolvidas no movimento paredista e a 

possibilidade concreta que haverá uma proposta do governo ainda esta semana. 

  

Na reunião desta terça, 15, também foram tratados pontos da carreira do INSS, da 

progressão em 12 meses, e sobre possibilidade do governo pagar pelo reposicionamento (que 

custaria em torno de R$ 90 milhões), devido à crise econômica. Os representantes ainda terão 

uma conversa com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, sobre esta pauta. 

  

O CNGF também colocou em pauta a anistia da greve de 2009, cujo Projeto de 

Decreto Legislativo (PDS) nº 538, de 2012, tramita desde 2012, quando foi aprovado na 

Câmara dos Deputados. Este projeto, que é de autoria do então deputado e atual senador 

Paulo Rocha, é um dos entraves nas negociações com o governo.  

 

Em função do tempo que está para fazer o pagamento, deve-se dar sequência ao 

projeto, atualmente em tramitação no Senado. O CNGF reafirmou na reunião desta terça que 

essa discussão conste em eventual acordo de greve. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/108255
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/108255
http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/seguro-e-seguridade-social/286-camara-dos-deputados-aprova-projeto-de-anistia-da-greve-dos-servidores-do-inss
http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/seguro-e-seguridade-social/286-camara-dos-deputados-aprova-projeto-de-anistia-da-greve-dos-servidores-do-inss
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Mais uma vez, representantes do CNGF se reunirão com o ministro da Previdência, 

Carlos Gabas, em audiência às 19h desta quarta-feira, para definir as questões da pauta 

específica do INSS. 

 

 
 

Mais informações serão divulgadas em novo informativo. 

 

A FORÇA DA NOSSA UNIÃO SERÁ A NOSSA VITÓRIA! 
 

Brasília, 16 de setembro de 2015 

 

 


