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Atividades do Fórum de C&T Local: Brasília  Data: 23, 34 e 25 de setembro de 2013 

 

 

ENTIDADES PRESENTES: ASCAPES, AFINCA, APOSEN, SINDCT, ASSEC-MG. 

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: ASCTEX, ASCON-RJ, NS SINDSEP AM, ASSIEC-PA, ASSEC-RJ 

 

Atendendo a convocação e deliberação da última reunião do FÓRUM de C&T e da pauta encaminhada, entidades 

que representam os servidores da carreira enviaram representantes à reunião dos dias 23, 24 e 25 de setembro de 

2013 a Brasília, na sede da ASCAPES, entidade de representação sindical dos servidores da CAPES. 

ATIVIDADES  

 Foram discutidos os principais aspectos da PEC-290 que afetam contundentemente os institutos, órgãos e 

servidores da Carreira de C&T. Foi redigida uma proposta de emenda ao Art. 7
O
 da PEC, para supressão do Art. 

219A, que permite cessão de Recursos Humanos, laboratórios e equipamentos das ECTI públicas para ECTI 

públicas e privadas (de institutos e órgãos de C&T para a iniciativa privada). Este documento está sendo protocolado 

hoje dia 26 de setembro no gabinete do Dep. Izalci, relator da PEC 290. 

 No dia 23 foi discutida e formatada uma apresentação visual, (veiculada no dia 24 às entidades do 

FÓRUM), na Audiência Pública mista da Comissão de Ciência e Tecnologia – CCTCI e Comissão do Trabalho – 

CTASP, da Câmara dos Deputados Federais.  

 No dia 24, em Audiência Pública mista da CCTCI e CTASP, o Fórum destacou o desmonte das instituições 

públicas de pesquisa, pela ausência de uma política de gestão efetivamente preocupada com a manutenção da força 

de trabalho, das capacitações de RH e das capacidades tecnológicas. Seguidamente foi colocada a postura de grande 

apreensão quanto aos potenciais prejuízos e perigos contidos na proposta de inclusão do Art. 219A à Constituição 

Federal. Por fim, foi colocada a proposta de emenda supressiva do citado artigo. 

 No dia 25 o Fórum acompanhou Audiência Pública da CCTCI em que seria apresentado requerimento de 

convocação do MPOG para Audiência Pública (AP) sobre o desmonte dos institutos de pesquisa públicos, uma vez 

que por duas vezes não houve atendimento a convites por parte do MPOG. O Dep. Izalci apresentou requerimento de 

convocação da Ministra Mirian Belchior para AP, para tratar do “Caos de RH nos Institutos de Pesquisa Públicos”. 

Alegou que, neste momento em que se discute a produção do novo arcabouço legal da C&T, todas as ações ficam 

prejudicadas se não houver cuidado com a questão dos Recursos Humanos. Reforçou a necessidade da vinda da 

própria ministra e não de sua assessoria de terceiro ou quarto escalão. 

O Fórum contatou os deputados Izalci, Sibá Machado e Margarida Salomão, que isoladamente ou em AP, 

argumentaram pela importância de manter a inclusão do Art. 219-A na CF e que o problema de RH dos institutos 

precisa ser solucionado, colocando-se solidários a esta questão. 

 

AVALIAÇÃO  

 O Fórum se reuniu com os relatores da PEC-290 e da PL-2177, respectivamente os Deputados Izalci – 

PSDB/DF e Sibá Machado – PT/AC, além da Deputada Margarida Salomão – PT/MG, autora da PEC. Estes são os 

principais articuladores do que tem sido chamado “Código Nacional de C&T”. Foi argumentado que a ausência de 

política de manutenção da força de trabalho levou os institutos públicos a perder, em média, 75% de seu quadro 

pessoal em três décadas. 

 Apesar de admitirem que ainda há tempo para emendas às propostas legislativas. Foi declarada dificuldade 

de o Deputado Izalci, relator da PEC-290, acatar a emenda proposta pelo Fórum. A apresentação da emenda teria 

que ser encaminhada por requerimento assinado por 171 deputados. Como já foram realizadas 7 de 10 audiências 

regimentais, mais 2 ocorrerão na próxima semana, o tempo para esta movimentação é realmente muito curto. 

   

CONVOCATÓRIA  

 As entidades presentes deliberaram por chamar as entidades a que estas enviem seus representantes a 

Brasília, nos dias 1 e 2 de outubro, terça e quarta-feira.  
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 Pauta:  

No MCTI, cobrar do ministério o aviso ministerial em apoio a nossa reivindicação de incorporação total da GDACT, 

parte de nossa pauta de reivindicações deste ano. 

Busca de apoio parlamentar às emendas na PEC 290 e no PL 2177.    

O FÓRUM de C&T recomenda que as entidades leiam este material (PEC 290 e PL 2177) e que compareçam às 

atividades em Brasília semana que vem.  

AGENDA: Dias 1 e 2 na sede da ASCAPES setor bancário norte quadra 2 bloco L. 

Dia 1: À partir das 10 horas, discussão dos textos e após, busca de contatos com parlamentares e MCTI. 

Dia 2: 09 horas, Congresso Nacional. 
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