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RELATÓRIO  04/2015     Brasília, 08 de abril de 2015 
 
DATA: 07 E 08/04/2015 
 
LOCAL: ASCT 
 
 
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, APOSEN, ASSEC/MG, ASSIPEN, AFINPI, 
ASCON/RJ, ASSEC/RJ, ASSEC/PC-GO. 
 
ATIVIDADES: 

 

Após uma seção de informes e atividades a serem efetuadas, fomos ao 

Gabinete do Ministro, sendo recebidos pela secretária de Gabinete, o advogado da 

CONJUR e pelo chefe de Gabinete João Luiz Santos e Santos. Durante a reunião 

os representantes do Governo comunicaram que a CONJUR não havia finalizado a 

análise das reinvindicações do nosso documento. Ponderamos que a audiência com 

o Ministro seria uma oportunidade para convencê-lo de emitir o aviso ministerial em 

apoio à nossa campanha. Depois de uma longa discussão, ficou acordado que até a 

próxima semana o Ministro dará uma posição sobre a audiência. 

No dia 08/04/2015 fomos ao Gabinete da Deputada Jandira Feghali 

(PCdoB/RJ) solicitar uma nova interlocução junto ao Ministro de Ciência e 

Tecnologia para que nos receba em audiência. A chefe de Gabinete da Deputada 

mostrou uma solicitação encaminhada ao Ministro no dia 16 de março, que até o 

momento não recebeu nenhum retorno. 

Estamos na expectativa de outra intervenção da Deputada junto ao Ministro. 

A Nota Informativa Nº 012/2015/DESIG/SEGEP-MP, que propôs o fim do 

CPC, foi avaliada e não aprovada pelas Entidades presentes. Posteriormente será 

feita uma análise aprofundada da NI-012/2015 para nos posicionarmos mais 

efetivamente sobre o assunto. De imediato encaminhamos ao Ministro documento 

externando a nossa posição contraria ao fim do CPC. (documento em anexo) 

 

CONVOCATÓRIA:  
O Fórum poderá ser convocado para reunião extraordinária no caso de 

acontecer audiência com o Ministro. 
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