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Local: Sala dos Conselhos do MCTIC 

Data: 19 de agosto de 2019 

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCON-CNPqASCON-RJ, ASCON-BEL, ASCT, 

ASSEC-MG, ASSEC-PC-GO, ASSIPEN, SINDCT, SINDGCT 

e SINDSEP-PE, SINDSEP-AM 

Foi realizada reunião com o Ministro Marcos Pontes, também com a participação do Sr. 

Celestino Todesco, chefe de gabinete do MCTIC; da Sra. Edna Amorim, Coordenadora-Geral 

de Gestão de Pessoas e a Sra. Flávia Duarte Nascimento, Diretora de Administração. 

Foi discutida com o ministro a seguinte pauta anexada a este relatório.  

Itens da pauta 1 e 2 – Recuperação dos quadros de servidores e dos orçamentos das 

instituições 

O Fórum de C&T expôs a realidade crítica por que passam as instituições em termos de 

RH, que sofrem o risco de extinção se não forem conduzidas ações urgentes de recomposição 

da força de trabalho. Na contramão desta necessidade, a Emenda Constitucional – EC 95 

constitui grande obstáculo. Também foi colocada a situação de inoperância advinda dos 

últimos orçamentos da C&T que impõe aos institutos um estado de hibernação. 

Foi afirmado que não há previsão orçamentária para contratações de servidores 

permanentes (concursos públicos) na LDO de 2020 e que a única possibilidade seria a de 

contratar temporários. 

O Ministro afirmou que a primeira preocupação é com o CNPq, para poder honrar as 

84 mil bolsas. Disse que tem buscado solução, argumentado com o Ministério da Economia 

que os R$ 300 milhões de socorro ao CNPq nada representam à economia global, em um 

orçamento geral do MCTIC, que já é pequeno. Acredita que deverá reverter a situação 

falimentar do custeio das bolsas e afirmou que a solução deverá vir da taxação dos lucros dos 

bancos. A dotação orçamentária suplementar deverá vir em setembro. Afirmou que falará com 

a Deputada Joyce Hasselman para que seja honrado o no PL 4 o compromisso de preservar os 

recursos para o CNPq.  

A sua segunda preocupação é com o orçamento geral da pasta da C&T, que já contou 

com orçamento de R$ 8 bilhões, em 2014, reduzido agora a menos de R$ 3 bilhões.  

A sua terceira preocupação é com a necessidade de contratação, reconhecendo a 

dificuldade de se manter as capacidades, os pesquisadores, tecnologistas e demais servidores 

das carreiras.  

O Fórum de C&T argumentou que se as bolsas não forem pagas o sistema de C&T 

começa a entrar em colapso, as pesquisas cessarão, muitas delas de forma definitiva, por não 

admitirem interrupção dos trabalhos inerente. O primeiro problema é o orçamentário, os R$ 

300 milhões são insignificantes para uma economia que já foi a sexta do mundo; a outra 

questão é a de RH, o CNPq tem hoje apenas 300 servidores. Pouco para uma agência nacional 

de fomento com as obrigações que opera. Afirmou que o ministro precisa defender as Carreiras 

de C&T da reforma administrativa ora em construção no governo federal, pois sem efetivo não 

se faz ciência e tecnologia. 
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O Ministro afirmou que já conversou com o Congresso e com o Presidente da 

República, que concorda com as argumentações e sobre a necessidade de preservar a atividade 

da C&T, mas admite que não consegue convencer o Min. da Economia. Entre outros temas 

citou que considera um desastre que a FINEP seja engolida pelo Ministério da Economia. 

Considera errada a fusão do CNPq com a CAPES e mais errado ainda que estes órgãos 

fundidos sejam transferidos para o Min. da Educação. Quanto à EC 95 afirmou que este regime 

fiscal de congelamento dos gastos do governo pode ser afrouxado na medida em que as 

reformas tragam equilíbrio fiscal. 

O Fórum de C&T afirmou a sua efetividade junto ao Congresso Nacional: que 

conseguiu a realização de Audiência Pública na Comissão de C&T do Senado, realizada em 17 

de junho; que tem requerimento aprovado na da Câmara para realização de Audiência Pública 

congênere; que estas são ocasiões oportunas para expor os problemas e as necessidades da 

C&T. Afirmou que o Ministro tem atendido a muitos convites de audiências no Congresso, 

mas não atendeu à da C&T no Senado. 

 Foi solicitado pelo Fórum de C&T o estabelecimento de um canal de comunicação 

com representantes do CNPq para o estabelecimento de ações que ajudem na busca de saídas 

para a crise.  

Item 3 da pauta – Defesa das Unidades de Pesquisa 

Foi exposto ao Ministro o ataque recente ao INPE é um precedente inédito que traz 

insegurança e instabilidade ao corpo dos institutos públicos de pesquisa, que podem ser 

vitimados igualmente. Não obstante a recepção civilizada e urbana do novo diretor da unidade, 

a sua indicação é considerada um ato de intervenção, pela forma de submissão tirânica 

apontada na exoneração do antigo diretor, não se pode contrariar a vontade do presidente da 

república. Foi solicitado que o MCTIC defenda as Unidades de Pesquisa, todas elas 

vulneráveis quanto à possibilidade de intervenções, a depender dos ventos contrários às 

convicções da equipe de governo, que tem postado as entidades públicas como inimigas.  

Foi solicitado ao Ministro que estabeleça o quanto antes a instalação do Comitê de 

Busca do novo diretor do INPE e que, nesse processo, seja estabelecida a participação de 

representante dos servidores dos servidores. Foi afirmado que este procedimento vinha sendo 

adotado por vários ministros anteriores da pasta, como atitude discricionária do ministro. 

Ainda, que o Fórum de C&T chegou a apresentar proposta de formalização deste 

procedimento, que pode ser resgatada e enviada para apreciação. 

O Ministro afirmou que a indicação do novo diretor foi a forma, estratégica que 

encontrou de proteger a instituição. Quanto à solicitação de participação de representante dos 

servidores da instituição no comitê de busca, afirmou que avaliará a viabilidade sob todos os 

aspectos. 

Assunto Extra Pauta - Fatiamento da CNEN 

O Ministro admitiu que a CNEN será fatiada, justificando que se trata de uma demanda 

apoiada na inadequação de que o operador, produtor, seja também o órgão regulador de sua 

área de atuação. A ideia era realmente criar uma agência reguladora, o que foi vetado pelo 

Ministério da Economia, que proíbe a criação de cargos. Assim, é certo que será criada uma 

“Autoridade Nuclear”. O assunto não foi detalhado quanto a formas e prazos.  
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Assunto Extra Pauta - Reforma Administrativa  

O Ministro foi questionado quanto à reforma administrativa ora em discussão pelo 

governo federal, em que supostamente o número de ministérios seria reduzido a 12 (doze). No 

bojo do processo o MCTIC teria sido classificado em 16ª posição em prioridade de existência 

e, portanto, seria extinto. As carreiras também serão afetadas por uma disposição de promover 

redução drástica de seu número. 

O Ministro afirmou desconhecer este assunto, que não acredita que um assunto como 

este esteja sendo tratado sem o seu conhecimento. Por outro lado, o Ministro afirmou, por 

várias vezes durante a reunião, que tem sido surpreendido com decisões relativas à sua pasta e 

solicitou ajuda.  

Foi solicitado ao Ministro que dialogue com o Fórum de C&T qualquer proposta de 

mudança da estrutura das Carreiras de C&T, que não admita que ocorra seu esfacelamento. 

Itens 4 e 5 da pauta - IN 02, ON 04 e Auxílio Saúde 

Com a saída do Ministro da reunião, estes assuntos não foram tratados, mas deixados 

para a oportunidade da reunião com o subsecretário Batistucci, nos dias 3 e 4 de setembro.  

Anexo: Convocatória de próximas reuniões. 

 

Ivanil Elisiário Barbosa – Relator 
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ANEXO 1 – Convocatória de próxima reunião 
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São José dos Campos, 23 de agosto de 2019 

 

 

CONVOCATÓRIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO DO FÓRUM DE C&T 

 O Fórum de C&T convoca as entidades associativas sindicais para reunião do coletivo 

nos dias: 

03 e 04 de setembro de 2019 

Local: MCTIC 

1. Informes das entidades; 

2. Diligências ao Congresso Nacional em busca de apoio parlamentar; 

3. IN 2 e ON 4; 

4. Outras matérias apresentadas pelas entidades. 

 

12, 13 e 14 de novembro de 2019 

Local: INPA - Manaus 

Pauta: Seminário Anual do Fórum de C&T  

 

 

 

 

Presidente do SindCT – Secretaria do Fórum de C&T 
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