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Atividades do Fórum de C&T Local: Brasília Data: 17, 18 e 19 de setembro de 2013 

 

 

ENTIDADES PRESENTES: ASCAPES-DF, ASSEC-MG, ASSEC-RJ, APOSEN, AFINCA, ASSIEC-PA, 
AFINPI, SINDCT. 

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: ASCTEX-RJ, ASCON-RJ, SINDSEP/AM.  
 

Atendendo a convocação e deliberação da última reunião do FÓRUM de C&T e da pauta encaminhada, as 
entidades que representam os servidores da carreira enviaram seus representantes à reunião dos dias 17, 18 e 19 de 
setembro de 2013 em Brasília, na sede da ASCAPES, entidade de representação sindical dos servidores da 
CAPES, Ministério da Educação, onde foram realizadas as atividades:  

Acerto final de documento que trata da incorporação da GDACT, que faz parte de nossa campanha salarial 
2013. O documento foi entregue e protocolado no MPOG e MCTI.  

Ofício ao Ministro Raupp do MCTI sobre as vagas criadas pela Lei 12.823, cobrando urgência em alocar 
estas vagas recém-criadas. Solicitou-se que sejam priorizados os Institutos que sofrem com o desmonte de seus 
quadros nos últimos anos. 

OUTRAS DELIBERAÇÕES DO FÓRUM DE C&T 

O FÓRUM deliberou pela realização de um seminário com duração de 3 dias. A data foi definida para os 
dias 5, 6 e 7 de novembro de 2013 e o local definido, entre as cidades de Belo Horizonte, Brasília ou Belém. 
Sugeriu-se trazer um palestrante para algum item a ser debatido e a possibilidade de se convidar representante de 
alguma entidade exterior ao FÓRUM. São as seguintes questões, cabendo inclusões, limitando-se ao tempo 
disponível:  

1. O FÓRUM de C&T, seu momento atual nas atividades, participação das entidades, dinamização da 
participação.  

2. Momento político atual e as perspectivas para 2014. 

3. Campanha salarial 2013, avaliação do quadro nacional do movimento sindical, suas negociações e a C&T 
nas relações com o SRT/MPOG (GT); 

4. Campanha para 2014: avaliação e preparação; 

5. Outras lutas. 

As entidades presentes deliberaram por chamar as entidades a que estas enviem seus representantes a 
Brasília, nos dias 23, 24 e 25 de setembro.  

Motivo: Discussões no âmbito do FÓRUM sobre a PEC 290 e o PL 12823. A PEC 290 trata da cessão de 
servidores de órgãos e institutos de C&T para a iniciativa privada e o PL 2177 regulamenta a PEC 290, aos moldes 
de organizações sociais e fundações públicas de direito privado permitindo e autorizando que os servidores da 
C&T sejam cedidos para estas OS, FUNDAÇÕES e até ONGs.  

O FÓRUM de C&T recomenda que as entidades leiam este material (PEC 290 e PL 12823) e que 
compareçam às atividades em Brasília semana que vem.  

AGENDA: Dias 23, 24 e 25 na sede da ASCAPES, Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L. (Possibilidade de 
reunião específica do FÓRUM de C&T com o deputado Sibá Machado, relator do PL 12.823). 

Dia 23: a partir das 14 horas. ASCAPES. Análise e discussão da PEC 290 e PL 12823. 

Dia 24: Pela manhã, continuação da discussão da tarde anterior. Em função do que se deliberar nesta reunião, 
comparecimento à câmara dos deputados, 14h30, em plenário de uma das comissões, a ser ainda definido pelo 
presidente da comissão especial da PEC 290, para acompanhamento e etc.  

Dia 25: PL 12.823. 

 

 

Secretaria executiva do FÓRUM – SINDCT,                                   Ivanil Eliziário Barbosa, tel 012 9781-1674 

e-mail: ivanilsindct@gmail.com     e/ou     imprensa@sindct.org.br  

mailto:ivanilsindct@gmail.com
mailto:imprensa@sindct.org.br

