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Esplanada dos Ministérios |Bloco F| sala 902| Brasília – DF 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS 

 

ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

DATA: 25 de Julho de 2013. 

LOCAL: Esplanada dos Ministérios - Ministério da Previdência Social, Anexo F, Sala 902 

 

PRESENÇAS 
 
Representantes do Governo  
MPS - Rogério Nagamine  

SRFB – Daniel Belmiro Fontes 

MF – Jeferson Luis Bittencourt  

MF - Rodrigo Antunes de Carvalho 

IPEA – Marcelo Abi-Ramia Caetano  

 

Representações dos Aposentados e Pensionistas  
 
SINTAPI/CUT – Mário Sérgio Rodrigues da Conceição  

 

Representações dos trabalhadores em atividade 
CUT - Valeir Ertle (CUT) 

UGT – Miguel Salaberry Filho  
CONTAG – Evandro José Morello   

COBAP – Luiz Adalberto da Silva  

Força Sindical – Antonio Cortez Morais  

 

Representação dos empregadores 
CNI – Rafael Ernesto Kieckbusch 

CNT – Nicole Goulart  
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Convidados 
Ana Paula Tomazzetti – CNC  

Lester Ribeiro – BMG/ABBC  

Gilberto Torres Laurindo (UGT) 

Ubiramar Mendonça (DATAPREV) 

Sergio Carneiro (INSS) 

Ana Augusto (INSS) 

Célia Medeiros (INSS) 

Ausências  

• MPS - Leonardo Rolim  

• MPS - Garibaldi Alves Filho (Ministro) 

• INSS - Benedito Adalberto Brunca  

• MPS – Carlos Eduardo Gabas  

• SPPS - Jaime Mariz de Faria Júnior 

• MPS - Cid Roberto Bertozzo Pimentel  

• INSS - Lindolfo Neto de Oliveira Sales  

• Adriana Arruda Pessoa Moreira (MF) 

• COBAP – Moacir Meirelles de Oliveira 

• COBAP - Silberto Raimundo da Silva  

• CNPA- João Junior Onuki Alves  

• CONTAG - Jose Wilson de Souza Gonçalves  

• SINDAP - Oswaldo Lourenço  

• SIDNAPI - Paulo José Zanetti  

• CNF - Walter Tadeu Pinto de Faria  

• CNC – Laércio José de Oliveira 

• CNA – Dayana Pâmela Martins Peixoto  

• CNM- Cristina Aguiar Ferreira da Silva  

 

 

 

I – ABERTURA  
Presidindo a Mesa, o Excelentíssimo Senhor Rogério Nagamine (MPS) abriu a 196ª Reunião 

Ordinária do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS e deu por iniciada a reunião.  
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II – EXPEDIENTE 
 

O Sr. Presidente cumprimentou a todos os presentes e, em seguida, colocou em apreciação o Item 

“Aprovação da Ata da 195ª Reunião Ordinária do CNPS”, realizada no dia 27 de Junho de 2013. 

Em virtude dos conselheiros Rafael Ernesto Kieckbush (CNI) e Valeir Ertle (CUT) não terem 

recebido a referida Ata, a mesma ficou pautada para a próxima reunião. O Sr. presidente fez a 

seguinte observação: “Caso algum conselheiro tenha alguma ressalva adicional, ela poderá ser 

feita na reunião de número 197ª. Sr. Mauricio Oliveira (COBAP) manifestou-se para informar 

que a COBAP quer que o Governo preste alguns esclarecimentos e informações a 

respeito das seguintes questões: Nova alteração do Empréstimo Consignado, Conteúdo, 

Instrução Normativa, o que foi aprovado pelo INSS; Nova ampliação da desoneração da 

folha para novos setores, transporte rodoviário de carga, metrô, divulgado recentemente 

pela imprensa e a COBAP não teve acesso a Medida Provisória, logo, ela desconhece o 

conteúdo e, ainda, qual vai ser a estimativa de impacto da Previdência Social de perda de 

receita; Corte do Orçamento divulgado pelo Ministério da Fazenda de 10 bilhões de reais; 

Nova Composição do Conselho; Organização da I Conferência Nacional de Previdência 

Social; Discussão detalhada sobre a Legislação Especial das Renúncias Fiscais 

Previdenciárias, que é concedida a alguns setores da economia brasileira. As questões 

colocadas pelo Sr. Mauricio Oliveira, o Sr. Rogério Nagamine (MPS) respondeu que 

muitos dos pontos levantados devem ser abordados na definição da pauta, apesar disso, 

ele esclareceu em detalhes sobre a questão da desoneração; o corte de 4,4 milhões e do 

orçamento previsto de 15 bilhões. Na sequência, foi a vez do Sr. Mário Sérgio Rodrigues 

da Conceição (SINTAPI/CUT) fazer o seu aparte, momento em que afirmou ser 

imprescindível discutir a respeito do Empréstimo Consignado, desconto de imposto das 

igrejas e fator previdenciário, assuntos esses que por diversas vezes foram solicitados 

serem incluídos na pauta deste Conselho. O Sr. Presidente informou que os assuntos 

levantados são relevantes e que eles seriam abordados ao final dessa reunião.  

 

III – ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Presidente deu sequência ao próximo item da pauta, logo, “Políticas Previdenciárias de 

Saúde e Segurança no Trabalho”.  Iniciando a sua apresentação, o Sr. Sérgio Carneiro (Diretor de 

Saúde do Trabalhador do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) saudou os presentes, 
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agradeceu o convite recebido pelo Sr. Leonardo Rolim (MPS) para se fazer presente nesse Pleno. 

Na continuidade, ele se apresentou e discorreu sobre as suas atividades profissionais e que 

recentemente assumiu a Diretoria de Saúde do Trabalhador.  Iniciando a sua apresentação, ele foi 

categórico ao afirmar que não vinha apresentar o modelo da perícia, mas o modelo de avaliação 

da capacidade laborativa, onde a perícia médica é parte integrante de um processo para 

concessão do benefício por incapacidade. A seguir, apresentou alguns dados, objetivando 

contextualizar o que está sendo chamado de um novo modelo de avaliação da capacidade 

laborativa no nexo causal. Atualmente, esse é um problema central do INSS e de acordo com o Sr. 

Leonardo Rolim (MPS) existem três grandes problemas para resolver, quais sejam: Aposentadoria 

por idade e aposentadoria por tempo de contribuição; sistema de pensão no Brasil e benefícios por 

incapacidade. Ele disse que essa apresentação visa socializar a questão do benefício por 

incapacidade, isto é, avaliação da capacidade laborativa que é uma responsabilidade do Instituto 

Social de Seguridade. Em seguida, ele apresentou em detalhes: Os grandes números do INSS, 

quais sejam: 1.501 Agências da Previdência Social; 39.392 servidores (4.730 peritos médicos); 

198.000 pessoas atendidas diariamente; 30 milhões de benefícios em manutenção; 417 mil novos 

benefícios concedidos por mês, sendo 53% benefícios por incapacidade. Em 2012 foram recebidas 

5,3 milhões de ligações recebidas nas centrais 135; 4,7 milhões de atendimentos presenciais nas 

APS, vários municípios tem sua economia movimentada pelos recursos da Previdência Social; 

Evolução dos Contribuintes Pessoa Física, Requerimento e Concessão de Benefícios no período 

de 2007/2012; Perícias Realizadas e sua Evolução 2009-2012; Avaliação do Plano de Ação; 

Evolução de Quantidade de Pericias Realizadas no Brasil e por regiões; Atuação da Perícia 

Médica; Quantidade de Pericias em estoques/comparativo; Com base nos dados do AEPS 2011 

foram realizados 7.400.000 exames periciais pelo INSS, sendo que 5.000.000 (68%) deferiram 

pela incapacidade; 52.100 (1%) pessoas encaminhadas à Reabilitação Profissional; 1,0% das 

perícias para incapacidade laborativa; 3.863 voltaram ao trabalho; 10.446 foram consideradas 

inelegíveis; 30.754 elegíveis ao programa de reabilitação; 17.400 foram reabilitadas; 56,7% dos 

elegíveis ou 0,3% do total de indivíduos com incapacidade laborativa; Reabilitação Profissional; 

Medidas Emergenciais: Acompanhamento semanal do TMEA- PM; Mutirões planejados, com 

otimização de recursos e motivação dos envolvidos; Remoção de peritos; 300 médicos peritos para 

junho; Credenciamento de médicos; Ações Civis Públicas; Modelo de Concessão do Auxílio 

Doença; Grupo de Trabalho de Políticas de Saúde e Segurança no Trabalho, Portaria MPS nº 353 

– 2012; Órgãos envolvidos e atribuições; Novo Modelo Avaliação da Capacidade Laborativa e do 

Nexo Causal e objetivos; Premissas e diretrizes; Metodologia e suas respectivas etapas, bem 

como os prazos e metas. Por fim, falou do Plano do Governo que tem como macrodesafio: 

Promover o acesso universal, com qualidade e equidade, à Saúde, Previdência e Assistência 

Social; Construção Coletiva e contribuições para o modelo através do e-mail: 

modelo.bi@inss.gov.br até a data de 15 de agosto de 2013. Concluída a apresentação, foi dada a 
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palavra para as considerações, manifestaram-se: Antonio Cortez Morais (Força Sindical); Rafael 

Ernesto Kieckbush (CNI); Valeir Ertle (CUT); Evandro José Morello (CONTAG); Marco Perez 

(MPS); Mário Sérgio Rodrigues da Conceição (SINTAPI/CUT) e Mauricio Oliveira (COBAP) que 

questionou ao relator como poderia os integrantes deste Colegiado participar da segunda etapa do 

Modelo apresentado. Sobre o questionamento feito, o Sr. Sérgio Carneiro (INSS) informou que 

pretendia fazer um evento para apresentar para todo movimento sindical e para todas as entidades 

o Modelo em questão. O Sr. Rogério Nagamine (MPS) parabenizou o relator pela apresentação. 

Em seguida, manifestou-se o Sr. Evandro José Morello (CONTAG) para sugerir marcar data da 

apresentação do tema em questão e, após debate, ficou consensuada a data de 7 de Agosto de 

2013. 

 

IV - INFORMES  

A Sra. Célia Medeiros (INSS) trouxe como informe a respeito das fraudes que vinham ocorrendo 

com o Empréstimo Consignado. Ela relatou que foi cumprida a decisão da ação cível pública do 

Pará. Fez uma retrospectiva e contextualização de todo o histórico dessa ação e do novo sistema 

implantado pelo INSS para evitar fraudes no Empréstimo Consignado. Por fim, ela sugeriu constar 

na pauta da próxima reunião deste Colegiado, apresentação do novo sistema de contratação, isto 

é, Empréstimo Consignado Online. Manifestaram-se sobre o informe, os senhores Mário Sérgio 

Rodrigues da Conceição (SINTAPI/CUT) e Evandro José Morello (CONTAG), ambos foram 

favoráveis ao aprofundamento desse tema na próxima reunião. Na continuidade, o Sr. Presidente 

informou que foram nomeados representantes deste Conselho na Comissão Nacional de 

População e Desenvolvimento os conselheiros Evandro José Morello (CONTAG) como titular e 

Cristina Aguiar Ferreira da Silva (CNM) como suplente. O Sr. Evandro José Morello (CONTAG) fez 

uso da palavra para informar que há uma convocatória de reunião dessa Comissão no dia 30 de 

agosto e, será discutido o Regimento Interno. Ele comprometeu-se socializar nesse Conselho em 

sua próxima reunião, o debate e conclusões do Regimento Interno dessa Comissão e, assim, esse 

Pleno ver os encaminhamentos necessários as questões apresentadas.   

 

V – OUTROS ASSUNTOS 
 

O Sr. Presidente definiu junto com os conselheiros a composição de pauta para a próxima reunião 

deste Conselho, ficando assim definida: i) Regimento Interno da Conferência; ii) Empréstimo 

Consignado; iii) A 197ª Reunião Ordinária será realizada no dia 28/08/2013. 

VI – ENCERRAMENTO 
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 196ª Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS. Para constar, eu, Rogério Nagamine (MPS) 

lavrei a presente Ata. 

 

Brasília, 25 de Julho de 2013. 

 

 


