
RELATÓRIO 02/2020   
Local: ASCT-MCTIC em Brasilia;
Data: 3 e 4 de março de 2020

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA,ASCON-RJ, ASSEC-MG/ASPAN,ASSEC-PC-GO,ASSEC-
RJ, NS SINDSEP-PE, NS SINDSEP-AM ASSIPEN, NS SINDSEF-SP e SINDCT.

A ausência (cancelamento) de agenda com a SEXEC/MCTIC impossibilitou avançar na
discussão dos  assuntos  pendentes:  IN 02;  ON 04;  reestruturação das  UP,  em especial  da
CNEN etc.Forçaremos nova agenda para o início de abril.

1. Atuação junto ao parlamento
O  Fórum  de  C&T discutiu  a  conjuntura  e  a  sua  forma  de  atuação  nas  seguintes

dimensões:  PEC  emergencial  (PEC  186)  que  trata  da  redução  salarial  de  até  25%  dos
servidores;  necessidade  de  recomposição  da  força  de  trabalho  das  Carreiras  de  C&T –
ameaça de extinção de institutos públicos de pesquisa; ameaça ao FNDCT pela aprovação da
PEC 187, que teria votação nos dias 4 e 5 na CCJ do senado; e expectativas da reforma
administrativa e suas graves consequências às carreiras de C&T. 

Estas questões foram levadas aos seguintes parlamentares: deputados Bosco Saraiva
(Solidariedade/AM) e Eduardo Barbosa (PSDB/MG); senador Plinio Valério (PSDB-AM) e
assessoria do senador Eduardo Braga (MDB/AM). Seguem posicionamentos.

Senador Plínio Valério (Solidariedade – PSDB/AM)
O senador foi  muito receptivo às  questões  apresentadas,  reconhecendo mérito,  mas

apontando a necessidade de apresentar projetos no formato legislativo com justificativas. 
Na opinião do senador, é preciso impressionar a opinião pública através dos recursos

atuais de comunicação. Garantiu apoio e colocou-se à disposição.

Deputado Bosco Saraiva (Solidariedade – AM)
O  deputado  repetiu  reiteradamente  que  ajudará  o  Fórum  de  C&T  nas  questões

mencionadas, mas expôs que as demandas sejam concretas e objetivas, mesmo reconhecendo
as  dificuldades  frente  ao  modelo  econômico  do  governo,  que  tem  estratégias  muito
contundentes de atuação na mobilização da opinião pública.

Assessoria do senador Eduardo Braga (MDB/AM) – Lider do Partido
O  Fórum  de  C&T  reuniu-se  com  Valéria  Simenov  Thomé,  assessora  do senador

Eduardo Braga – Líder do PMDB, e expôs o desmonte dos Institutos Públicos de Pesquisa,
decorrente de mais de 30 anos de falta de políticas de recomposição de quadros. Também foi
argumentado sobre a iminente Reforma Administrativa como um agravante da situação, dado
que nem o ministro do MCTIC sabe como as carreiras de C&T estarão ali tratadas, sendo
possível, inclusive, a sua extinção.

A assessora nos solicitou informações ainda mais detalhadas, especificamente, que o
Fórum de C&T objetive pontos em que a sua  assessoria possa orientar futuras votações de
matérias correlatas ao assunto da Reforma Administrativa. 

Quanto  à  questão  da  força  de  trabalho,  sugeriu  que  o  Fórum  de  C&T  requeira
informações  aos  ministérios  [de  sua  abrangência  de  representação]  sobre  a  situação  dos
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quadros de pessoal e o que está sendo feito para adequar necessidades. A partir daí o senador
poderia fazer diligências.

Deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
O deputado Eduardo Barbosa foi agradecido por suas tentativas junto à secretaria da

presidência da Câmara por audiência do Fórum de C&T com o Presidente Rodrigo Maia.
Quanto aos perigos da  Reforma Administrativa, o deputado argumentou que não há o que
fazer enquanto o projeto não der entrada na Câmara.

Quanto à PEC Emergencial – 186 e a possibilidade de redução salarial dos servidores,
ele alertou tratar-se de luta dos servidores em defesa de seus direitos, com mobilização da
categoria e ações de comunicação que leve à população a conscientização dos prejuízos que
isto lhe traria. Ele apontou que há um movimento do governo em publicar a necessidade e as
vantagens dessa iniciativa e que a argumentação contra as medidas tem que ocupar estes
mesmos canais midiáticos. Também citou tratar-se de assunto com o qual o Presidente Rodrigo
Maia tem demonstrado alinhamento pleno com o governo, já tendo se manifestado fartamente
nesse  sentido,  na  mídia,  como  necessidade  para  a  reorganização  do  estado  e  parte  das
medidas na direção da retomada do crescimento.

No momento da reunião, no bojo da discussão da PEC 187 na CCT da Câmara, já
havia sido costurado acordo entre as lideranças dos partidos na CCJ do senado para retirar o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico da possibilidade de extinção. Após
este acordo, segue para plenário, com o compromisso de não se alterar o acordado.

Avaliação
O coletivo avaliou positivamente a incursão ao Congresso Nacional destacando, como

ponto comum, que todos os parlamentares contatados demonstraram preocupação pela crítica
situação por que passam os institutos públicos de pesquisa. Eles destacaram a necessidade de
objetividade na forma expressa de reivindicar: documentos que deixem clara a solicitação
específica.

2. Participação na CCJ – discussão da PEC-187
O Fórum de C&T acompanhou as discussões na Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania  em que houve  acordo de lideranças em torno da exclusão da possibilidade de
extinção  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  Tecnológico  –  FNDCT.  A
representação do Fórum de C&T, Fernando Morais,  acompanhou o coletivo da SBPC, da
ABC, e outras entidades e instituições,durante os dias 3 e 4,  convencendo senadores membros
da CCJ a retirarem o FNDCT da PEC 187. O empenho de todos resultou em sucesso absoluto.

Também presente e atuante estava o ex-ministro do MCTIC, Celso  Pansera, que tem
emprestado a sua experiência também como parlamentar (sem mandato atual) na defesa deste
que é a principal fonte financiadora da C&T. E o grande coordenador desta luta.

3. Deliberações
O Fórum de  C&T fez  autocrítica  em sua atuação  e  considerou  que  esta  tem sido

cartorária e  burocrática,  havendo necessidade de reorientar  urgentemente a sua forma de
comunicação:  precisa  ser  mais  facilitada  e  dinâmica.  Dessas  discussões  frutificaram  as
seguintes deliberações:
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  que seja atualizado o Diagnóstico da Força de Trabalho das Carreiras de C&T;
 que seja produzido um kit de documentos para ser usado como base do trabalho

junto as casas legislativas;
 que se continue utilizando a via de comunicação com a SEXEC/MCTIC;
 que  seja cobrada,  ao  Secretário de Unidades Vinculadas – Brigadeiro Machado,

a questão do PAD dos servidores do MAST.
Destaque
O Fórum de C&T deliberou por adesão das suas bases às mobilizações conclamadas

para o dia 18 de março, dentro da realidade de cada entidade: preferencialmente, que haja
paralisação das atividades laborais no dia, mas que, na impossibilidade, que se realizem os
atos de apoio possíveis.  Às  entidades em que seja possível,  sugere-se unificação com atos
regionais. 

As entidades devem assumir a data como dia nacional em defesa da C&T, com palavras
de ordem e distribuição de comunicado manifesto específico.

4. Eventos pendentes de discussão e articulação
12 a 18 de julho – 72ª Reunião Anual da SBPC 
3 a 14 de agosto - O SindCT reservou para o Espaço Mário Covas para display de

temas alusivos à área espacial e convida o Fórum de C&T para também ocupar o espaço.

Convocatória de próxima reunião

Em  conformidade  com  o  calendário  aprovado,  o  Fórum  de  C&T  convoca  as  entidades

associativas sindicais para reunião ordinária do coletivo, dias 07 e 08 de abril de 2020. A pauta

será construída pelo coletivo das lideranças das entidades que compõem este FÓRUM.

                            FORUM de C&T, 07 de  março de 2020.

Ivanil Elisiário Barbosa  

Secretaria do Fórum de C&T

Obs.: Alterações em fundo amarelo feitas pelo editor da matéria e comunicadas à Secretaria do Fórum.
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