Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T
RELATÓRIO 09/2015

19/06/2015

Local: Associação dos Servidores dom MCTI – ASCT
Data: 17 e 18 de JUNHO de 2015
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, AFINPI, APOSEN, ASCON-RJ, ASSEC-MG.
ATIVIDADES
Dia 17/06/2015

Pela manhã fomos para o anexo III, da Câmara, a procura de apoio dos
parlamentares do PC do B, partido do Ministro de C&T, para que eles entrem
em contato com o titular do ministério de CT para que o Fórum seja recebido
por ele.
Estivemos no Gabinete da deputada Jô Moraes (PC do B-MG) e no
Gabinte da Deputada Luciana Barbosa Santo (PC do B-PE) onde deixamos a
nossa pauta de reivindicação . À tarde conseguimos falar com a deputada
Luciana Santos, no Gabinete da Liderança do PC do B e relatamos a ela a
dificuldade de chegarmos ao Ministro. Em seguida ela nos apresentou o Sr.
Eronildo Braga Bezerra, que é o secretário de Ciência e Tecnologia para
inclusão social do MCTI. Ele se prontificou a nos ajudar, dizendo que
despacharia, no dia seguinte ,com o Ministro e relataria para ele a nossa
conversa.
Dia 18/06/2015

Encontramo-nos na ASCT para discutir as providências a serem tomadas
junto a Secretaria Executiva do Ministério no sentido de cobrarmos o Aviso
Ministerial que, segundo ela seria entregue no dia 18. Fomos ao Gabinete da
Secretária Executiva que não estava presente. Conversamos com a secretária
dela que ficou de dar um retorno.
A Secretaria Executiva do MCTI recebeu o Fórum de CeT no dia 18/06 as
15:00 hs. Na oportunidade ela declarou que mais tarde teria uma reuniao com o
ministro quando trataria, dentre outras coisas, da assinatura pelo mesmo do
Aviso Ministerial em apoio ao pleito salarial dos servidores de CeT, bem como a
data em que o ministro receberá o Fórum.
O Aviso Ministerial deverá ser entregue ao Fórum nesta sexta e a data da
reunião com o ministro será informada à secretaria do Forum por telefone.
Segundo a Secretaria Executiva do MCTI, esta data deverá ser na próxima
semana (de 22 a 26/06).
Na sexta feira a Secretaria Executiva encaminhou cópia do Aviso
Ministerial em favor da carreira. A audiência com o ministro não foi marcada.
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