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

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: ASCON-RJ, NS-SINDSEP-AM, ASSIEC-PA, ASSEC-RJ, ASSEC-PO/GO, 
AFINPI, ASSEC-N/NE. 
 

Em acordo com a convocatória do relatório nº 17, as entidades que representam os servidores da carreira enviaram 
representantes à reunião dos dias 01 e 02 de outubro de 2013 à Brasília, na sede da ASCAPES, entidade de 
representação sindical dos servidores da CAPES. 

ATIVIDADES  

1 - Inicialmente foram passados diversos informes por parte dos representantes das entidades. a seguir redigiu-se 
uma proposta de emenda substitutiva à PEC 290/2013 que muda o artigo 219 da Constituição, permitindo que 
servidores, equipamentos e instalações das instituições públicas de C&T sejam cedidos à iniciativa privada. 

Pelo fato de o FÓRUM de C&T já ter apresentado emenda supressiva ao texto da PEC, sugeriu-se que o SINDCT 
apresentasse a proposta de emenda substitutiva. A propositura foi então protocolada no gabinete do relator da PEC, 
Deputado Izalci. 

2 - No Congresso, o FÓRUM de C&T acompanhou discussões nas comissões que eram de interesse da categoria e 
de todo o funcionalismo federal. Procurou ainda apoio de parlamentares às propostas de alterações da PEC 
290/2013. Acompanhou-se também a PEC 271 na CCJC da Câmara, PEC esta que equipara os auxílios 
indenizatórios de alimentação, creche e diárias aos demais poderes, que possuem valores bem mais elevados que 
os do executivo. 

3- No segundo dia de reunião os representantes das entidades avançaram nas discussões sobre o seminário das 
entidades da categoria. Dentre as três cidades pré-selecionadas: Belo Horizonte, Brasília e Belém, optou-se por 
Belo Horizonte e que a data do evento deve ser nos dias 11, 12 e 13 de Novembro, segunda, terça e quarta-feira. 

Para o seminário foi construída ainda uma lista de temas, passível de alterações pelas entidades, bem como um 

“pré-cronograma” onde se procurou atender as características do evento e as necessidades já manifestadas. 

Deliberou-se que estes itens: lista de temas e pré-cronograma sejam divulgados imediatamente às entidades para 
sugestões de possíveis melhorias, que devem ser fechadas até o dia 15 de outubro pela manhã, para divulgação e 
procedimentos operacionais do evento. As entidades da carreira em Belo Horizonte se responsabilizaram pela 
infraestrutura e facilidades que não envolvam custos. 

    GDACT 

Sobre a GDACT, parte da proposta de melhoria salarial, o FÓRUM de C&T procurou o MCTI para cobrar aviso 
ministerial apoiando o pleito, pois há mais de 15 dias se protocolou ofício informando a demanda e solicitando o 
apoio. O FÓRUM conversou com a Srta. Luana assessora do Ministro Raupp, que ouviu, registrou e disse que irá 
conversar com o Ministro sobre o aviso e dará retorno do assunto.  

Não há retorno do mesmo assunto por parte do Planejamento. 

Deliberou-se por ter indicativo de reunião para os dias 15 e 16 de outubro para fechamento dos temas e programa 
do seminário, bem como acompanhamento da PEC290 e PL2177 no Congresso Nacional, e cobrar o aviso 
ministerial do MCTI sobre a GDACT, caso este não ocorra até lá. Sugere-se também pautar discussão sobre nosso 
oficio ao MPOG sobre a incorporação da GDACT e seus desdobramentos. 

AGENDA: Não há agenda construída para os próximos dias, apenas o FÓRUM recomenda que as entidades 
fiquem atentas aos andamentos das PEC 271 e 290 e PL2177, pois não há nada indicado no Congresso Nacional e 
suas comissões. 
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