
Relatório 20 - 24/10/2013 
Reunião do Fórum de C&T 

Local: Brasília 

Data: 22 e 23/10/2013 

Secretaria: SindCT 

 

Entidades presentes: AFINCA, APOSEN, ASCAPES, ASSEC-MG, ASSEC-RJ e SindCT como 

Secretaria do Fórum. 

Ausência justificada: NUCLEO SINDICAL-INPA-AM 

 

No dia 22, o Fórum reuniu-se com o Chefe de Gabinete do Ministro Raupp, Marcos Toscano, 

quando solicitou que houvesse intervenção do MCTI junto à SRT/MPOG para continuar a 

negociação da incorporação da GDACT ao Vencimento Básico. Foi justificada esta solicitação com 

a entrega de uma cópia do Termo de Acordo 09/2012. Também se avançou na preparação do 

seminário, discutindo estratégia de convite aos palestrantes e detalhes da organização. Quanto ao 

item hospedagem, a ASSEC-MG encaminhou sugestões, todas na região da Pampulha, por causa 

das dificuldades do trânsito.  

 

No dia 23 pela manhã o Fórum esteve presente na Audiência Pública sobre a PEC-290 e PL 2.177. 

Esta audiência teria caráter de votação dos relatórios, o que ficou para outra ocasião por causa da 

maciça presença de autoridades, entre elas a do Ministro Marco Antonio Raupp.  

 

Também no dia 23 pela manhã o Fórum esteve em reunião com o Secretário-Geral da Condsef, 

Josemilton Costa, quando reclamou da ausência de agenda na SRT/MPOG para discutir a 

incorporação da GDACT ao Vencimento Básico, pendência apontada na Cláusula Terceira do 

Termo de Acordo 09/2012. A secretaria ficou de enviar ao Secretário-Geral uma cópia do 

documento do Fórum em que argumenta à SRT/MPOG as razões da incorporação. Também foi 

solicitado que a Condsef faça uma avaliação política e jurídica da PEC 290 e do PL 2.177, dadas as 

importantes implicações advindas. 

 

A Secretaria do Fórum ficou de encaminhar às instituições as últimas mudanças ocorridas na PEC 

290, que receberá da assessoria do Dep. Izalci – Fátima Borges. Merece destaque o compromisso 

citado pelos parlamentares da mesa da Audiência Pública, de ir à Ministra Mirian Belchior para 

tratar do esvaziamento dos institutos públicos de pesquisa. A secretaria enviará correspondência aa 

estes parlamentares: Jorge Bitar, Margarida Salomão e Izalci provocando ação neste sentido, 

ofertando subsídio e solicitando presença e participação neste encontro. A secretaria lembra que, em 

Audiência mista da Comissão de C&T e do Trabalho, ocorrida no dia 24/09, praticamente os 

mesmos parlamentares aprovaram requerimento de convocação (depois convertido em convite) à 

Ministra Mirian Belchior, para tratar do mesmo assunto. Não tivemos notícias dos desdobramentos. 

 

Convocatória 

A Secretaria do Fórum de C&T convoca reunião para os dias 29 e 30 de outubro, na ASCAPES, 

SBN QD2 - Bl L - Lote 6, a partir das 10:00, para discussão e encaminhamentos da seguinte pauta: 

1. Preparativos do Seminário do Fórum; 

2. Articulação junto aos parlamentares contra a PEC-290 e o PL2.177. 


