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RELATÓRIO 03 do FÓRUM de C&T           relatório 03/2023  

09 de fevereiro de 2023 

Entidades presentes: ASSEC-MG, ASCON-RJ, AFINCA, ASCON- Be, ASCT, 
AFINPI, NS-INPA/SINDSEP-Am, ASCON- Belém, Depto C&T-SINDSEP-Mg, SINDCT 
ASIPEM-RJ, ASFUNDACENTRO. 

O FÓRUM de C&T esteve nesta quinta feira em reunião com início às 20 horas para 
discutir alguns pontos de grande importância para a categoria. 

Pauta apresentada: 

1- Informes sobre a participação de 3 representantes do FÓRUM de C&T no lançamento 

da abertura oficial de mesas negociais no Ministério da gestão. 

2- Informe de audiência de sindicato de C&T com a ministra Luciana da C&T. análise e 

avaliação. 

3- Avaliação sobre acesso à Ministra de C&T, Luciana Santos. 

 
1 – Os três representantes do FÓRUM de C&T pela manhã assistiram os oradores, após, 
abordaram o secretário Sérgio Mendonça e se apresentaram como FÓRUM de C&T. O 
secretário, que já conhecia o FÓRUM reconheceu os representantes e falou positivamente 
do FÓRUM.  
 À tarde os representantes tiveram uma conversa mais longa e reservada com o secretário 
onde avançaram na questão de necessidade de abertura de nossa mesa negocial. 
Foi agendada pelo governo, com o movimento sindical nacional a primeira reunião da 
Mesa Nacional de Negociação Permanente para dia 16 de fevereiro de 2023, às 10 horas, 
no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Brasília, DF. 
 
2- Sobre a audiência do SINDCT com a ministra, os 3 diretores que lá estiveram 
esclareceram que foram tratados assuntos específicos de sua base territorial sindical 
nacional, DCTA (base de Alcântara), INPE, AEB e CEMADEN. 
Ao final, foi novamente apresentado para a Ministra o ofício do FÓRUM solicitando 
audiência, ofício este datado de 4 de janeiro. 
 
3- Baseado no item anterior e dá não resposta sobre agendamento de audiência para o 
FÓRUM de C&T, os representantes presentes nesta reunião de quinta feira acreditam que 
se faz necessário aumentar a busca de apoio para nossa Audiência. Aumentar a pressão 
nos pontos de interesse para tal. Manteve-se a decisão de continuar tentando, de forma 
mais enfática. 

 
A reunião foi encerrada às 22 horas e 18 minutos. 

                        Fernando Morais Santos,  

Secretaria Executiva do Fórum de C&T 
Telefone: (12) 99719-9320; WhatsApp (12) 99746-5317  

e-mail fernando.sindct@gmail.com e fernando.forum@gmail.com  
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