Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T
RELATÓRIO 08/2016

13/07/2016

Local: Sede da ASCT
Data: 12 e 13 de julho de 2016
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCAPES, ASPAN-MG, ASSEC-MG, ASSINT e
SINDCT.
ATIVIDADES
Tramitação do PLC-33
Articulando no Senado Federal apoio a emendas ao PLC-33, referentes a ataques à GDACT e
à GQ, o Fórum de C&T conseguiu que a Senadora Vanessa Grazziotin apresentasse duas emendas
(Anexas) na sessão da Comissão de Assuntos Econômicos. Entretanto, as emendas foram rejeitadas
pelo relator, Senador Welington Fagundes, o que foi acatado na votação que se seguiu.
Após a votação, ciente de que o PLC seria votado em sessão plenária, o Fórum articulou a
apresentação de destaques, ao mesmo tempo em que acionou a liderança do governo – Senador Aloísio
Nunes, sobre o objeto dos assuntos e sobre os desdobramentos nefastos que causariam. Foi alegado
que se tratavam de Emendas de Redação, que não remeteriam o PLC de volta à Câmara. Houve
compromisso de aprovação, mas na plenária ocorreu votação em bloco, sem votação de destaques.
Justificativa da SRT/MPOG
O Fórum de C&T havia relatado estes erros à Coordenação-Geral de Negociação e Relações
Sindicais – CGNES – Secretaria de Relações do Trabalho do MPOG), que os reconheceu e declarou
que providenciaria os expedientes para solucioná-los. A CGNES/SRT geraria relatórios de todas as
irregularidades dos vários PLC, referentes aos reajustes de todo o serviço público e a Assessoria
Parlamentar – ASPAR os despacharia com os senadores relatores.
O Fórum de C&T aceitou este encaminhamento, mas também empreendeu ação parlamentar:
conseguiu que a Senadora Vanessa Grazziotin a apresentação de duas emendas de redação, que
entretanto, não foram acolhidas pelo Senador Welington Fagundes.
Concluímos, portanto, que houve falha no processo interventor da CGNES/SRT.
Contatada, a CGNES se limitou a demonstrar indignação, sem no entanto apontar quais seriam
as providências que tomaria para consertar a situação, não apresenta no momento nenhuma proposta

ou estratégia para a solução do problema.
Reunião com a SEXEC do MCTI
O Fórum de C&T foi recebido pelo Secretário Executivo do MCTI, Elton Zacarias, a quem
entregou documento endereçado ao ministro Kassab, que relata os acontecimentos e solicita
intervenção junto ao MPOG a fim de evitar que mais de oito mil servidores de nível intermediário
tenham a GQ cortada, o que representaria uma perda de metade dos rendimentos. (Anexo)
Em relação à GDACT, informamos que ainda é possível pacificar a questão, orientando o veto
ao Insiso I do Artigo 87 e que o MCTIC deve fazer expediente junto ao MPOG, para que este atue
junto à Casa Civil.
O secretário declarou que estudará junto aos assessores do ministério quais poderiam ser as
ações a tomar. Consultando por telefone um assessor jurídico, Anderson, este teria lhe sugerido a
possibilidade de encaminhar as mudanças nos PLC que ainda não tramitaram no Senado.
Foi solicitado ao secretário que informe sobre qualquer encaminhamento.
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Solicitação de reunião com o MPOG
O Fórum de C&T encaminhou, através da Condsef, solicitação de reunião com a SRT, a fim de
discutir estas questões. foi recebido pelo Secretário Executivo do MCTI, Elton Zacarias, a quem
relatou os acontecimentos e solicitou intervenção junto ao MPOG a fim de evitar que mais de oito mil
servidores de nível intermediário tenham a GQ cortada, o que representaria uma perda de metade dos
rendimentos. (anexo)
Próxima Reunião do Fórum
Dias 20 e 21 de julho de 2016, conforme convocatória anexa.
ANEXOS
Emendas apresentadas pela Senadora Vanessa Grazziotin na CAE
Documento ao Ministro Kassab;
Documento à Condsef – solicita reunião com o MPOG
Convocatória da próxima reunião do Fórum – dias 20 e 21 de julho de 2016.
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