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Local: ASCT 

Data: 06 e 07 de agosto de 2019 

 

 

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCON-RJ, ASSEC-MG, ASSEC-PC-GO, ASSIPEN, 

SINDCT e SINDSEP-AM 

Avaliação da Audiência Pública na CCT do Senado 

Foi considerada positiva a Audiência Pública que, no dia 17 de julho, discutiu a 

necessidade urgente de recomposição da força de trabalho dos institutos públicos de pesquisa, 

bem como de sua dotação orçamentária.  

Foi observado, entretanto, a ausência de compromisso efetivo de se reverterem as 

tendências maléficas ali apresentadas, inclusive pelo Diretor de Gestão Estratégica do MCTIC, 

Senhor Johnny Ferreira Santos, que representava o ministro da pasta.  

Ao contrário, o representante do Ministro da Economia informou que o ME estuda 

mecanismos de recomposição através de movimentação de servidores e outras estratégias que 

não concursos públicos. Ainda, para reforçar tais disposições, o ME está preparando a 

regulamentação do Decreto 9739, que trata dos critérios para formatação de demandas de 

contratações ao ME. 

Preparação da reunião com o Ministro Marcos Pontes 

Foi feita discussão preparatória da reunião com o ministro Marcos Pontes, agendada 

para o dia 19 de agosto. Foi delineada a pauta, que deverá ser constituída de dois principais 

itens, quais sejam: a recuperação da força de trabalho das Carreiras de C&T e dotação 

orçamentária. 

Que seja incluída a questão do INPE com o foco ampliado de possibilidade de 

acontecer também a outras entidades, cobrando a defesa do MCTIC às instituições. 

Também ficou definido que a secretaria prepararia a minuta de um documento que seria 

consolidado pela interação remota das entidades.  

Reunião com o Deputado Eduardo Barbosa 

O Fórum de C&T expôs ao Deputado as dificuldades que tem enfrentado para 

encaminhar soluções para as denúncias de esvaziamento, principalmente de RH, dos institutos 

de pesquisa, citando que até as Audiências Públicas não têm sido suficientes ou não têm sido 

vias de encaminhamentos para os problemas levantados. Citou a AP na CCT do Senado e 

afirmou que até o Diretor de Gestão Estratégica do MCTIC apresentou dados que corroboram 

a situação preocupante. Dialogando com o Deputado, expôs-lhe a intenção do Fórum de C&T 

de conseguir agenda com autoridades mais próximas da cúpula política do país: Vice-

presidência, Secretaria da Presidência, Casa Civil etc. 

O Deputado avaliou que dificilmente conseguiríamos acesso sem antes nos dirigirmos 

ao ministro da pasta, mas ficou de avaliar possibilidades. 
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IN 02 e ON 04 

Ficou prejudicada a discussão destas questões, pois que foi decidido que a reunião com 

o ministro deve tratar de questões latu sensu, sem discussões técnicas aprofundadas. A 

oportunidade de continuar esta discussão ficou para a reunião com o subsecretário Carlos 

Batistucci, em setembro.  

Entretanto, se observou que a CNEN está mantendo a postura em relação a 

regulamentação perniciosa aos servidores, que é preciso que a secretaria do Fórum solicite ao 

subsecretário Batistucci que o MCTIC se abstenha de concluir qualquer documento antes de 

exaurir discussões de nossa contra argumentação – baseada no núcleo de especialistas do 

Fórum de C&T (Célio, Bira e pessoal de BH).  

Fatiamento da CNEN 

O coletivo de entidades da CNEN informou que já está explícita a decisão de 

reestruturar a CNEN, apesar das negativas do subsecretário Carlos Alberto Batistucci na 

reunião de julho. 

Outras ações 

Sobre a Audiência Pública na Comissão de C&T da Câmara, o Fórum de C&T 

verificou, junto à secretaria da Comissão, que não há previsão de seu agendamento. Não 

conseguimos agenda com o presidente da Comissão, o Deputado Félix Mendonça Jr, para 

cobrar data. 

Cobramos a solicitação de uma outra Audiência Pública, a ser conduzida na Comissão 

do Orçamento do Senado, ação proposta pelo Senador Izalci Lucas, presidente da Frente 

Parlamentar Mista em Defesa da C&T, quando da realização da Audiência Pública ocorrida na 

Comissão de C&T do Senado, no dia 17 de julho. O Chefe de Gabinete do Senador informou 

que ainda não é momento oportuno para solicitar esta AP, que deve ser planejada para ocasião 

em que iniciarem-se as discussões do orçamento. 

Seminário anual do Fórum de C&T 

O Fórum de C&T definiu que seja realizado o Seminário Anual nos dias 12, 13 e 14 de 

novembro, em Manaus, o que se faz constar nesse momento para que as entidades possam se 

programar. 

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, 14 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: 

19 de agosto de 2019 

Local: MCTIC 

Pauta: Reunião com o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, à realizar-se às 10h00. 

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. 

13, 14 e 14 de novembro de 2019 

Local: INPA 

Pauta: Seminário Anual do Fórum de C& 

 

 

 

 

Presidente do SindCT – Secretaria do Fórum de C&T 
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