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Local: ASCT 
Data: 09 e 10 de setembro de 2015 
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, AFINPI, APOSEN, ASCON-RJ, ASCT, ASSEC-MG, e SINDCT  
1) ATO PÚBLICO  
O Fórum de C&T realizou ato público de servidores em frente ao prédio do MCTI com a presença de 
caravanas da ASSEC-MG e do SindCT. No evento discursou-se sobre a campanha salarial e também 
sobre questões estruturantes das carreiras, em defesa das instituições de C&T, contra o desmonte 
generalizado representado pela falta de concursos públicos, de dotação orçamentária e de projetos. O 
secretário geral da Condsef, Sergio Ronaldo e a dirigente do Sindsep, Jussara Griffo, discursaram 
falando sobre os últimos acontecimentos da campanha salarial: não acontecerá a manifestação da 
Condsef programada para a tarde do dia 9 de setembro, que teria, segundo o secretário-geral, sido 
prejudicada por causa de dificuldades financeiras das filiadas causadas pelo cancelamento das rubricas 
de consignação. 

Na falta da manifestação da Condsef, os presentes participaram, à tarde da plenária do Sindsep, que 
deliberou por aceitar a proposta do governo de 10,8% em duas parcelas, 2016 e 2017, com solicitação 
de ressalvas: antecipação, para 2016, da primeira parcela de integralização das gratificações de 
desempenho às aposentadorias, assim como a inclusão de uma cláusula revisional do acordo, que 
salvaguarde índice inflacionário maior do que o previsto pelo governo. 
2) DELIBERAÇÕES  
2.1 – Comitê de Busca de Dirigentes  
A ASCT solicitou ao Fórum de C&T que apresente urgentemente a proposta de mudança do 
regramento de busca de dirigentes das instituições do MCTI, alegando que o ministro teria solicitado a 
mesma coisa à SCUP. Se queremos incluenciar nesta reformulação, é preciso que apresentemos logo a 
nossa proposta. A secretaira do Fórum apresentará em breve documento de encaminhamento e espera 
que as entidades dêem retorno sobre esta questão, que respeita a todos.  
2.2 – Seminário  
O Fórum deliberou pela condução do seminário extraordinário, com relação a local, data e temática. 
Foi escolhido Belo Horizonte, instalações da CDTN, como local de realização, que deverá ocorrer nos 
dias 11, 12 e 13 de novembro de 2015. Foi também deliberado pela constituição de uma Comissão 
organizadora, que será composta por três pessoas, representantes da ASSEC-MG, SindCT e ASCT, a 
fim de levantar custos, palestrantes etc. 

Quanto ao programa, mudou um pouco em relação ao relatório anterior e está assim definido: 

Módulo 1 – Capacitação em Escola de Governo – Detalhamento e debates – ASCT; 
Módulo 2 – Estruturação do Fórum de C&T – avaliação de trajetória e novos desafios; 
Módulo 3 – Organizações Sociais – Constituição, regramento, modus operandi etc; 
Módulo 4 – Formas de escolha de Dirigentes; 
Módulo 5 – Reforma do Marco Legal da CTI – EC 85/2014 e PL 2.177 
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Módulo 6 – Orçamento e Financiamento 
Módulo 7 – Balanço das Carreiras 

Solicitamos a colaboração de todos para a organização, sugestões de palestrantes são muito bem 
vindas. 
2.3 – Campanha Salarial  
Apenas sete entidades enviaram posição referente à proposta do governo, o que impede que o Fórum 
tenha uma posição representativa da coletividade. Isto levou a deliberar pelo seguimento resolutivo do 
movimento geral. A reunião plenária da Condsef, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 10 de setembro, 
deliberou por aceitar a proposta do governo, ressalvando: antecipação para 2016 da primeira parcela 
percentual da integralização da gratificação de desempenho nos proventos da aposentadoria e cláusula 
revisional de índice inflacionário. 
2.4 – Tabela Salarial  
Foi deliberado que seja preparada, como estudo, uma tabela salarial que acomodando o índice de 5,5% 
e 5%, contemple, o mais próximo possível, os conceitos contidos na proposta inicial: incorporação da 
GDACT ao VB e vinculação percentual ao VB das gratificações de titulação e qualificação. A 
secretaria do Fórum de C&T preparará e publicará, o quanto antes, na lista de comunicação, um estudo 
sobre as alternativas. 
2.5 – Relatório da Comissão Externa de avaliação dos IPP  
Enviamos anexo fax símile de documento protocolado ao ministro Aldo Rebelo que solicita cópia do 
relatório da comissão de avaliação das instituições do MCTI. 
PENDÊNCIAS DE RETORNO DAS ENTIDADES  
Reforço o pedido: que cada entidade representativa dos servidores das Carreiras de C&T se manifeste 
em relação aos acontecimentos, uma vez que o Fórum de C&T pode ser chamado a qualquer momento 
para assinar termo de acordo baseado na última proposta da SRT/MPOG. 
CONVOCATÓRIA  
Não há convocatória do Fórum. 
Não haverá reunião com a SEXEC na próxima semana. 
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