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Ata da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária do 

ASMETRO-SN 
 

 
No dia 26 de fevereiro de 2018 no auditório do prédio 06 do Campus de Xerém do Inmetro, de 

acordo com o Edital de Convocação, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária e a continuidade da 

Assembléia Geral Extraordinária dos sindicalizados do Sindicato dos Servidores de Metrologia, 
Normalização e Qualidade - ASMETRO-SN, em conformidade com o Estatuto do ASMETRO-SN. A 

AGO teve início às 14h 30min em segunda convocação, presidida por Sérgio Ballerini e secretariada 
por Marcelo Nascimento. As presenças foram registradas no livro de atas do ASMETRO-SN.  

 
1. Assembleia Geral Ordinária 

1.1. Situação financeira - o saldo financeiro referente a situação em 26/02/2018 do sindicato 

é de R$ 33.075,79.  

1.2. Prestação de Contas 2017 – Foi apresentado pelo ex-presidente do ASMETRO-SN o 

resumo das ações realizadas no triênio de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, além das 

atas de prestações de contas aprovadas pelo CONFIA referentes ao período de janeiro a 

dezembro de 2017. 

1.3. Área de Lazer – A diretora financeira Natascha Braga apresentou as receitas e despesas 

da área de lazer, tendo como parâmetro janeiro de 2016, assim como uma projeção anual 

dos gastos em função da necessidade de contratação de equipes de vigilantes, uma vez 

que o monitoramento da área era feito pelo saudoso diretor do ASMETRO-SN, Zé da Viola, 

falecido em janeiro de 2018. Segundo estudos, a contração de uma equipe de vigilância 

oneraria os cofres do ASMETRO-SN em, no mínimo, R$ 137.000,00/ano. Segundo o 

contrato de permissão de uso da área de lazer, não é permitida a sublocação nem 

utilização do espaço para outros fins que não sejam recreacionais. Ainda de acordo com os 

dados, a taxa de ocupação, excetuadas as confraternizações de final de ano, é muito 

baixa: durante todo mês de janeiro a área recebeu 12 associados para uso das 

instalações.  A solução proposta pela diretoria do sindicato, em face dos dados 

apresentados, foi a devolução da área de lazer. Posto o pleito em votação o mesmo foi 

aprovado por maioria, sendo 3 votos contrários a devolução e 13 abstenções. 

1.4. Gestão do ASMETRO–SN para o triênio 2018 – 2020 – Foram apresentados os 

principais pontos norteadores das ações do sindicato para a atual gestão: 

a.  Continuar na campanha pela transformação do Inmetro em agência 

reguladora, visto que o Inmetro desde a sua fundação, regulamenta, fiscaliza e 

arrecada; 

b. Busca contínua da integração entre toda a força de trabalho da família 

Inmetro; 

c. Enaltecer o trabalho desenvolvido por todos servidores do Inmetro, incluindo os 

aposentados que construíram a base do que o Inmetro é hoje.  

d. Reativação do restaurante do interior do campus do Inmetro; 

1.5. Novela Restaurante - Até o momento não há solução para reativação do restaurante do 

Campus de Xerém que se encontra há mais de 2 anos desativado. Foi sugerida a 

realização de uma solenidade para “comemoração” dos dois anos sem restaurante no 

campus do INMETRO.  
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Finalizando as discussões da AGO a mesma foi encerrada ás 15h15 min e ato continuo a AGE 
foi instalada com a aprovação dos presentes.  

 

 

2. Assembleia Geral Extraordinária 

2.1. Boas-vindas aos 35 novos servidores – foram apresentados aos presentes à 

Assembléia, com votos de Bem-Vindos a nossa casa. Os novos servidores foram 

calorosamente aplaudidos pelos presentes. 

2.2. Fórum Inmetro conhecendo o Inmetro – não foi registrada grande adesão às 

primeiras reuniões, promovidas por servidores e com apoio do ASMETRO-SN, ao fórum. 

Segundo os organizadores, o modelo de apresentação está passando por reestruturação e 

será retomado assim que a mesma estiver concluída. 

2.3. Lucro Social - o ASMETRO-SN estará ministrando uma oficina sobre lucro social aberto a 

diversas entidades sindicais de todo mundo em Brasília no Fórum Social Mundial, a ser 

realizado em Brasília entre os dias 13 e 17 de março de 2018. 

3. Campanha Salarial 2018 – foi apresentada a proposta do Fórum das Entidades Nacionais 

dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) em conjunto com a do Fórum Nacional 

Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate). A proposta protocolada no dia 19/02 

junto à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento – SGP/MP. Foi colocado 

em votação o pleito de aprovação da pauta unificada de reivindicações dos servidores públicos 

federais, SEM PREJUIZO DAS NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENTO. A proposta foi aprovada por 

maioria, com 2 abstenções. 

4.  Risco Ambiental e Biológico no Campus de Xerém 

Chegou ao conhecimento do ASMETRO-SN que, nos dias 25 e 29 de Janeiro de 2018, a 
Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF) apresentou à alta administração da instituição e 

ao corpo funcional presente no auditório do prédio 06, seus relatórios gerenciais referentes aos 

resultados no ano de 2017. Dentre as Principais ações quinquênio 2018-2022, deverão ser 
implementados mecanismos para monitorar a geração e destinação de resíduos sanitários e 

químicos gerados no interior da instituição. Neste mesmo encontro, servidores da casa teriam 
informado ser fundamental este controle, incluindo aquisição de EPI, inclusive por problemas 

no prédio 47, no qual inclusive teriam ocorrido acidentes de contaminação. No momento da 

apresentação houve contestação quanto a veracidade das informações. Como réplica, foi 
informado que as mesmas pessoas que teriam exposto o caso, teriam solicitado que o Setor de 

Saúde Ocupacional - Sesao providenciasse vacinação contra Hepatite aos ocupantes do prédio 
47, informação está confirmada pela chefia do Sesao na Assembléia. Em face disso, o sindicato 

informou que irá atuar junto à administração para esclarecimentos e cobrar providências, caso 
necessário. 

5. Morosidade da Administração – foi apresentado que a administração do INMETRO tem 

apresentado grande morosidade no que tange ao andamento de processos administrativos e 

cumprimento de decisões judiciais. Segundo relatado, a morosidade vai desde a simples 

assinatura de processos de transferência de servidores entre diretorias, já aprovados pelos 

respectivos diretores (6 meses), passando por inúmeras reclamações pelo tratamento e/ou 

demora no atendimento aos servidores pela Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP, até 

andamento de processos administrativos disciplinares e sindicâncias. Como exemplo, foi citada 

a questão da implementação da rubrica para pagamento da GQDI dos aposentados: foi 

viabilizada pelo sindicato uma reunião entre servidores da COGEP e especialista vindo de 

Brasília para solução de problemas técnicos e possível treinamento dos servidores do setor. 

Após confirmação de reunião, nenhum servidor da Cogep pode ir. Em contato, o setor da 
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COGEP informou que tinham outras tarefas a executar, o que impossibilitou sua ida. Foi 

relatado que além dos diversos problemas de morosidade administrativa, somam-se o 

cumprimento de decisões judiciais. Como exemplo, foi citado o caso de servidor demitido a 

bem do serviço público que obteve, por decisão judicial, garantido seu retorno ao quadro 

funcional, assim como pagamento dos valores remuneratórios cessados desde o momento da 

publicação da exoneração. Até o final da Assembléia tal decisão, proferida em novembro, não 

tinha sido cumprida. 

6.  Atualização da GDQI para os aposentados – foi apresentado que aproximadamente 280 

servidores aposentados e pensionistas não obtiveram o pagamento dos valores relativos à 

rubrica da opção pela média da GD – aposentados/ pensionistas – lei 13.326/2016, mesmo 

sendo oriundos da Carreira instituída pela Lei 11.355/2006 e tendo feito a opção no tempo 

determinado. A COGEP teria inclusive criado um grupo de WhatsApp com o intuito de manter 

os aposentados informados sobre esta situação. Segundo os presentes, não surtiu efeito. O 

caso foi levado a alta administração, tendo sido formado um grupo constituído por aposentados 

e pensionistas e enviado uma petição dia 23 de janeiro de 2018 ao presidente do Inmetro no 

final de janeiro, sem resposta. Tendo esgotado toda esfera administrativa foi aprovado em 

Assembléia por unanimidade a adoção de medidas judiciais para cumprimento na íntegra da Lei 

13.326/2016. 

7. Aviso Ministerial 84 – Foi apresentado um breve relato do andamento do processo de 

modernização do INMETRO com sua transformação em Autarquia Especial – Agência 

Reguladora. Após o relato das atividades, foi colocado em votação o pleito de a diretoria 

executiva nacional continuar seus trabalhos no sentido de viabilizar a criação da Agência 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Segurança de Produtos, INMETRO. O pleito foi aprovado 

por unanimidade. 

8. Assunto Extra Pauta – após todas as deliberações referentes à pauta da agenda, alguns 

servidores solicitaram que o ASMETRO-SN encaminhasse uma carta ao Exmo. Sr. Presidente da 

República, pleiteando a possibilidade de o próximo presidente e diretores serem escolhidos pela 

modalidade lista tríplice, escolhidos dentre os servidores do INMETRO. O ASMETRO-SN entende 

que uma vez que a estrutura da agência não prevê esta modalidade e a Assembléia já havia 

acabado de aprovar a manutenção dos trabalhos para criação da agência reguladora nos 

moldes da Lei 10.871 de 20 de maio de 2004, a diretoria executiva nacional acatou a sugestão, 

ficando a cargo do grupo solicitante a elaboração da minuta da carta a ser apreciada em 

Assembléia. 

Finalizando as discussões da AGE do dia, foi encaminhada a proposta de manutenção desta em 
aberto, aprovada por unanimidade. A AGE foi suspensa as 16h 15min.  

 

 
ASMETRO-SN, 26 de fevereiro de 2018.  

 
 

 

Sérgio Ballerini  
Presidente do ASMETRO-SN  

 
 

 
Marcelo Nascimento Moreira da Silva  

Diretor Jurídico e de Articulação do ASMETRO-SN 


