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Ministério do Trabalho e Previdência Social
GABINETE DO MINISTRO PORTARIAS DE 10 DE MAIO DE 2016

Decreto Nº 9, quarta

 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que 

lhe foi delegada pelo art. 1º do Decreto no 3.454, de 09 de maio de 2000, resolve: ...Nº 

Designar MARCOS BARROSO DE OLIVEIRA e 

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 

membros titular e suplente, respectivamente, representantes da Sociedade Civil 

Pensionistas, perante o Conselho Nac

a contar de 16 de maio de 2016 
 

Miguel Rosseto
 

Com esse decreto, publicado na última quarta

Social, nomeou o diretor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da 

Previdência Social- Asaprev- BA, advogado previdenciário representante da 

Barroso e o sindicalista Gildo Arquimínio de Carvalho, para fazer parte do Conselho Nacional da 

Previdência Social. Dessa forma, a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas 

Cobap, continua com representatividade no órgão. Convé

para a categoria, que tem um peso histórico da maior importância, na luta pelos direitos dos 

aposentados de todo o Brasil, graças ao trabalho profícuo e sacerdotal do saudoso e eminente 

Gilson Costa, que abdicou de  sua

fio pela dignidade dos trabalhadores da iniciativa privada e daqueles que trabalham no mercado 

informal. Fonte: Diário da União/com Evanice Maria dos Santos, jornalista colaboradora
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Ministério do Trabalho e Previdência Social
GABINETE DO MINISTRO PORTARIAS DE 10 DE MAIO DE 2016

 
Nº 9, quarta-feira, 11 de maio de 2016

 

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que 

lhe foi delegada pelo art. 1º do Decreto no 3.454, de 09 de maio de 2000, resolve: ...Nº 

MARCOS BARROSO DE OLIVEIRA e GILDO ARQUIMINIO DE CARVALHO

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - COBAP, para exercerem as funções de 

membros titular e suplente, respectivamente, representantes da Sociedade Civil 

Pensionistas, perante o Conselho Nacional de Previdência Social, com mandato de 2 (dois) anos 

Miguel Rosseto- Ministro do MTPS 

Com esse decreto, publicado na última quarta-feira, o então ministro do Trabalho e da Previdência 

Social, nomeou o diretor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da 

BA, advogado previdenciário representante da 

Barroso e o sindicalista Gildo Arquimínio de Carvalho, para fazer parte do Conselho Nacional da 

Previdência Social. Dessa forma, a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas 

Cobap, continua com representatividade no órgão. Convém citar a importância desta entidade 

para a categoria, que tem um peso histórico da maior importância, na luta pelos direitos dos 

aposentados de todo o Brasil, graças ao trabalho profícuo e sacerdotal do saudoso e eminente 

Gilson Costa, que abdicou de  sua atuação profissional, como economista, para lutar por anos a 

fio pela dignidade dos trabalhadores da iniciativa privada e daqueles que trabalham no mercado 

Fonte: Diário da União/com Evanice Maria dos Santos, jornalista colaboradora
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Ministério do Trabalho e Previdência Social 
GABINETE DO MINISTRO PORTARIAS DE 10 DE MAIO DE 2016 

feira, 11 de maio de 2016 

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que 

lhe foi delegada pelo art. 1º do Decreto no 3.454, de 09 de maio de 2000, resolve: ...Nº - 585 - 

GILDO ARQUIMINIO DE CARVALHO, da 

COBAP, para exercerem as funções de 

membros titular e suplente, respectivamente, representantes da Sociedade Civil - Aposentados e 

ional de Previdência Social, com mandato de 2 (dois) anos 

feira, o então ministro do Trabalho e da Previdência 

Social, nomeou o diretor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da 

BA, advogado previdenciário representante da Cobap, Marcos 

Barroso e o sindicalista Gildo Arquimínio de Carvalho, para fazer parte do Conselho Nacional da 

Previdência Social. Dessa forma, a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas - 

m citar a importância desta entidade 

para a categoria, que tem um peso histórico da maior importância, na luta pelos direitos dos 

aposentados de todo o Brasil, graças ao trabalho profícuo e sacerdotal do saudoso e eminente 

atuação profissional, como economista, para lutar por anos a 

fio pela dignidade dos trabalhadores da iniciativa privada e daqueles que trabalham no mercado 

Fonte: Diário da União/com Evanice Maria dos Santos, jornalista colaboradora-MTb 675.  
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Os aposentados que foram à Justiça para conseguir um novo 

benefício estão garantindo mais uma vitória contra o INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social). Neste ano, todas as ações iniciadas pel

órgão na tentativa de cancelar os novos benefícios de aposentados 

que continuaram trabalhando foram negadas pela 3ª Seção do TRF 3 (Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região), responsável pelos processos de segurados em São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Essas ações são chamadas de rescisórias e podem ser apresentadas pelo INSS em até dois 

anos, a partir do encerramento total do processo, chamado de trânsito em julgado, para tentar 

reverter à decisão. Fonte: Jornal Agora/SP.

Mais lutas em defesa da Previdência
e aposentados

Orientado pelo ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, o vice
presidente Michel Temer decidiu levar a Previdência para a Fazenda, como 
estratégia para garantir que o endurecimento das regras para a 
aposentadoria no Brasil seja colocado efetivame
Paulo Paim já se colocou a disposição da Cobap para combater esse novo 
absurdo, com o apoio do presidente da Cobap, Warley
Social no Ministério da Fazenda é o ponto de partida para retirada de direitos dos trabalhadores e 
achatamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Resistir é preciso", disse Paim. 
 
Segundo o senador, no Ministério da Fazenda ninguém se importa com o sistema previdenciário. 
"A fiscalização das contribuintes previdenciárias praticamente desapareceu em menos de 8 anos 
com a unificação das fiscalizações. Portanto, será o desmonte do sistema de Previdência Soci
se essa incorporação vingar", prevê Paulo Paim. 

 

Aposentados garantem vitória
 Contra

Indenização de até 15 mil reais é o que o INSS vai pagar por danos moral ao segurado pela 

demora exagerada de uma resposta através da Central 135, a quem telefona para o órgão na 

tentativa de saber algo sobre a liberação de um benefício solicitado há meses,

esclarecimentos. A Afirmação é do advogado previdenciário Rômulo Saraiva, que explica as razões: 

"O prazo para um órgão público atender o cidadão deixa de ser razoável quando a espera está 

entre 30 e 60 dias. Quando a demora passa dos seis meses,

Tribunal de Justiça) determinando a indenização por dano moral". 

 

INSS vai pagar até R$15 mil por atraso 
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Os aposentados que foram à Justiça para conseguir um novo 

benefício estão garantindo mais uma vitória contra o INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social). Neste ano, todas as ações iniciadas pel

órgão na tentativa de cancelar os novos benefícios de aposentados 

que continuaram trabalhando foram negadas pela 3ª Seção do TRF 3 (Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região), responsável pelos processos de segurados em São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

ações são chamadas de rescisórias e podem ser apresentadas pelo INSS em até dois 

anos, a partir do encerramento total do processo, chamado de trânsito em julgado, para tentar 

Fonte: Jornal Agora/SP. 

Mais lutas em defesa da Previdência
e aposentados 

 

presidente do Banco Central Henrique Meirelles, o vice
presidente Michel Temer decidiu levar a Previdência para a Fazenda, como 
estratégia para garantir que o endurecimento das regras para a 
aposentadoria no Brasil seja colocado efetivamente em prática. O senador 

já se colocou a disposição da Cobap para combater esse novo 
absurdo, com o apoio do presidente da Cobap, Warley Júnior. "A incorporação da Previdência 
Social no Ministério da Fazenda é o ponto de partida para retirada de direitos dos trabalhadores e 
achatamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Resistir é preciso", disse Paim. 

inistério da Fazenda ninguém se importa com o sistema previdenciário. 
"A fiscalização das contribuintes previdenciárias praticamente desapareceu em menos de 8 anos 
com a unificação das fiscalizações. Portanto, será o desmonte do sistema de Previdência Soci
se essa incorporação vingar", prevê Paulo Paim. Fonte: Cobap. 

Aposentados garantem vitória
Contra o INSS 

ndenização de até 15 mil reais é o que o INSS vai pagar por danos moral ao segurado pela 

demora exagerada de uma resposta através da Central 135, a quem telefona para o órgão na 

tentativa de saber algo sobre a liberação de um benefício solicitado há meses,

esclarecimentos. A Afirmação é do advogado previdenciário Rômulo Saraiva, que explica as razões: 

"O prazo para um órgão público atender o cidadão deixa de ser razoável quando a espera está 

entre 30 e 60 dias. Quando a demora passa dos seis meses, há algumas decisões do STJ (Superior 

Tribunal de Justiça) determinando a indenização por dano moral". Fonte: Jornal Agora SP

INSS vai pagar até R$15 mil por atraso 
no atendimento 

Ba TELEFAX: (71) - 3421-4650 
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Os aposentados que foram à Justiça para conseguir um novo 

benefício estão garantindo mais uma vitória contra o INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social). Neste ano, todas as ações iniciadas pel o 

órgão na tentativa de cancelar os novos benefícios de aposentados 

que continuaram trabalhando foram negadas pela 3ª Seção do TRF 3 (Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região), responsável pelos processos de segurados em São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

ações são chamadas de rescisórias e podem ser apresentadas pelo INSS em até dois 

anos, a partir do encerramento total do processo, chamado de trânsito em julgado, para tentar 

Mais lutas em defesa da Previdência 

presidente do Banco Central Henrique Meirelles, o vice-
presidente Michel Temer decidiu levar a Previdência para a Fazenda, como 
estratégia para garantir que o endurecimento das regras para a 

nte em prática. O senador 
já se colocou a disposição da Cobap para combater esse novo 

Júnior. "A incorporação da Previdência 
Social no Ministério da Fazenda é o ponto de partida para retirada de direitos dos trabalhadores e 
achatamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Resistir é preciso", disse Paim.  

inistério da Fazenda ninguém se importa com o sistema previdenciário. 
"A fiscalização das contribuintes previdenciárias praticamente desapareceu em menos de 8 anos 
com a unificação das fiscalizações. Portanto, será o desmonte do sistema de Previdência Social, 

Aposentados garantem vitória 

ndenização de até 15 mil reais é o que o INSS vai pagar por danos moral ao segurado pela 

demora exagerada de uma resposta através da Central 135, a quem telefona para o órgão na 

tentativa de saber algo sobre a liberação de um benefício solicitado há meses, ou mesmo 

esclarecimentos. A Afirmação é do advogado previdenciário Rômulo Saraiva, que explica as razões: 

"O prazo para um órgão público atender o cidadão deixa de ser razoável quando a espera está 

há algumas decisões do STJ (Superior 

Fonte: Jornal Agora SP 

INSS vai pagar até R$15 mil por atraso  


