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Local: Associação dos Servidores dom MCTI – ASCT 
Data: 10 e 11 de março de 2015 
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCON-RJ, ASCON-DF, ASCT, ASSEC-MG, ASSEC-RJ e 
SindCT.  
ATIVIDADES  
O Fórum cobrou agendamento de reunião com o Ministro Aldo Rebelo, cuja solicitação foi protocolada 
no dia 2 de fevereiro de 2015. 

Dada a dificuldade de atendimento, procuramos no Congresso Nacional a Deputada Jandira Feghali, 
PC do B/RJ e da Senadora Vanessa Grassiotin PC do B/AM, e lhos solicitamos intervenção de apoio a 
fim de se conseguir a reunião. Falamos com a deputada Jandira Feghali se prontificou a analisar a nossa 
demanda e nos atender. 
A assessoria da Senadora Vanessa Grassiotin informou indisponibilidade de agenda e ficou de 
encaminhar-lhe nossa demanda. 

Foi realizada reunião com o Sr. João Luiz dos Santos Santos, chefe de gabinete do Ministro Aldo 
Rebelo, quando lhe foi entregue documento (ver anexo) contendo uma introdução de assuntos que o 
Fórum de C&T deseja tratar com o ministro. Todos os pontos elencados dizem respeito àqueles 
elencados como linha de ação do Fórum na Carta de Manaus. 

Após a reunião o Fórum definiu divisão de tarefas referentes aos assuntos a tratar com o Sr. Ministro. 
Cada quetão deverá ser enviada à Secretaria para sistematizar documento de encaminhamento. Este 
documento deverá estar pronto até a próxima reunião do Fórum quando se pretende realizar outra 
reunião com a chefia de gabinete do ministério. 

Foi citado o problema de escassez de recursos humanos e sobre o trabalho conduzido pelo Grupo de 
Trabalho das Comissões Internas do Plano de Carreiras, que fe um levantamento das necessidades dos 
órgãos da Carreira. O Fórum alertou para a importância do documento e sugeriu que o trabalho seja 
ampliado na forma de um levantamento das necessidades da recomposição e da ampliação das 
capacidades dos órgãos. 

Também foi discutida a necessidade de o Ministro Aldo Rebelo emitir aviso ministerial em apoio à 
campanha salarial 2015, a fim de subsidiar o trabalho do Fórum de busca de apoio dos demais 
ministros em que a Carreira de C&T se insere, assim como também buscar o apoio de parlamentares. 
Foi entregue ao Sr, Chefe de Gabinete cópia do último aviso ministerial, do Dr. Clélio Campolina 
Diniz.  

Ficou decidida reunião extraordinária do Fórum nos dias 24 e 25 de março para que o Fórum finalize o 
documento a ser apresentado ao ministro Aldo Rebelo e busque apresentá-lo.  
CONVOCATÓRIA  
A Secretaria convoca reunião extraordinária do Fórum de C&T para Brasília, nos dias 24 e 25 de março 
de 2015, às 10:00, na ASCT. 
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Pauta:  

- Finalizar documento de apresentação ao Ministro das demandas da Carreira; 
- Articular reunião com o Ministro Aldo Rebelo; 
- Busca de apoio parlamentar para abrir reunião com o ministro; 
- Definir a criação de Grupos de Trabalho 
(PL 2.177 e Escola de Governo - aprofundamento das discussões) 
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