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No dia 08 de abril de 2016, no espaço do Restaurante do Campus do 

Inmetro em Xerém, de acordo com o Edital de Convocação realizou-se a 

Assembleia Geral Extraordinária dos sindicalizados do Sindicato dos 

Servidores de Metrologia, Normalização e Qualidade – ASMETRO-SN, em 

conformidade com o Estatuto do ASMETRO-SN. A AGE teve inicio 14h 

30min em segunda convocação. As presenças foram registradas no livro 

de atas do ASMETRO-SN. Rodrigo Otávio Ozanan de Oliveira presidiu e 

Sergio Ballerini secretariou a presente Assembleia. A pauta única do 

edital de convocação da AGE foi apresentada pelo Presidente, e não 

houve contestação da mesma  pelos presentes. 

O presidente iniciou, apresentando a pauta. Foram feitos os informes a 

seguir, passando posteriormente a pauta única objeto da AGE.  

1. Informes: 

http://asmetro.org.br/portalsn/2016/06/13/ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-do-dia-08-de-abril-de-2016/#comments
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fasmetro.org.br%2Fportalsn%2F2016%2F06%2F13%2Fata-da-assembleia-geral-extraordinaria-do-dia-08-de-abril-de-2016%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fasmetro.org.br%2Fportalsn%2F2016%2F06%2F13%2Fata-da-assembleia-geral-extraordinaria-do-dia-08-de-abril-de-2016%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ata+da+Assembleia+Geral+Extraordin%C3%A1ria+do+dia+08+de+abril+de+2016&url=http%3A%2F%2Fasmetro.org.br%2Fportalsn%2F2016%2F06%2F13%2Fata-da-assembleia-geral-extraordinaria-do-dia-08-de-abril-de-2016%2F&via=Asmetro-SN
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ata+da+Assembleia+Geral+Extraordin%C3%A1ria+do+dia+08+de+abril+de+2016&url=http%3A%2F%2Fasmetro.org.br%2Fportalsn%2F2016%2F06%2F13%2Fata-da-assembleia-geral-extraordinaria-do-dia-08-de-abril-de-2016%2F&via=Asmetro-SN
http://asmetro.org.br/portalsn/wp-content/uploads/2016/06/aaage_5de754cdad74775a8123a14d2f0d5ba3ca40bbc5_426x240_Q75.jpeg


1.1 Situações Financeira – Foi informado aos associados que em 

08/06/2016 o saldo é de R$ 76.983,60 

1.2 Banco do Brasil: Problemas sistemáticos ocorrendo nos débitos em 

c/c de servidores referentes a convênios. 

1.3 Resumo das Atividades Executadas Desde a AGO em 2016 

1.3.1 – Ações envolvendo os seguintes assuntos : RTQ; PL 257; 

Atividade de Estado; Restruturação das carreiras. 

1.3.2 Negociações dos Planos de Saúde – GEAP e UNIMED    

2. Pauta única – Carta Aberta dos Servidores de Tecnologia da 

Informação do Inmetro sobre riscos ao serviço de informática e seus 

desdobramentos. 

O Presidente do ASMETRO-SN, Rodrigo Ozanan,  iniciou o tema 

explicando que o assunto em tela estava sendo objeto da AGE por 

solicitação de vários sindicalizados. Em seguida, fez um histórico sobre 

como os documentos, que estão disponibilizados no site do ASMETRO-

SN, foram apresentados ao Sindicato. Esclareceu que cada publicação 

no site foi motivada por vários pedidos de servidores sindicalizados que 

tomavam conhecimento dos documentos e entendiam a necessidade de 

divulgação e discussão do assunto. 

A referida publicação foi previamente informada ao Presidente do 

Inmetro. Rodrigo Ozanan prosseguiu apresentando a cronologia de 

chegada dos documentos, das manifestações de servidores 

sindicalizados e dos contatos feitos com os envolvidos no assunto. 

Em seguida, passou a palavra ao servidor Ricardo Sigaud, ocupante do 

cargo comissionado Coordenador-Geral da Ctinf, citado nos documentos 

divulgados pelo ASMETRO-SN, que havia solicitado ao Sindicato 

apresentar sua versão sobre os fatos na AGE. Sigaud iniciou sua fala 



informando que não é signatário da carta aberta, mas que ao lê-la ficou 

muito emocionado pela equipe da Ctinf. 

Fez uma explanação detalhada informando os passos que foram 

tomados no andamento do processo de contratação de empresa de 

serviços de informática, lembrando das pessoas que interagiram no 

processo citado. Ao longo da fala do Sigaud, os servidores presentes 

manifestavam-se fazendo perguntas e considerações. 

Outra pessoa que se manifestou foi o servidor Marcos Aurélio, ocupante 

do cargo comissionado Diretor da Diraf, que explicou que o Memorando 

Circular nº 003/ Diraf, assinado pela assessoria da Diraf, Coordenador-

Geral da Coadi e Diretor da Diraf, foi elaborado com o intuito de 

responder o que foi expressamente escrito na carta aberta a respeito da 

Diretoria. Marcos relatou também que participou de reunião com vários 

membros da Alta Direção, no dia 07/06/2016, na qual o Chefe de 

Gabinete expôs seu entendimento sobre o que ocorreu a respeito do 

tema em epígrafe. Também foram respondidas manifestações dos 

servidores presentes. 

Após as falas, os servidores encaminharam uma proposta de votação 

para que o ASMETRO-SN divulgue que os servidores do Inmetro estão 

solidários aos da Ctinf e que apoiarão para que tudo seja esclarecido e 

resolvido. 

Finalizando, Rodrigo informou que o próximo passo do ASMETRO-SN é 

disponibilizar apoio jurídico para todos os servidores signatários da carta 

aberta, independentemente deles serem sindicalizados. 

O sindicato informou que pediu uma reunião ao presidente Panelli 

para  expôs as reivindicações demandas pela assembleia solicitando um 

posicionamento formal da presidência sobre os fatos relatados na carta 

aberta. 



Amanha o sindicato irá entregar documento para o Senhor Ministro 

Marcos Pereira  : “O Inmetro sob a ótica de sua Força de Trabalho com 

as conclusões dos Fóruns de Metrologia Legal e Metrologia Cientifica e 

Industrial” e a Carta  Aberta dos Servidores de Tecnologia da 

Informação do Inmetro sobre riscos ao serviço de informática e seus 

desdobramentos. 

Nada mais foi tratado e os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária 

foram encerrados às 16 h 10 min 

ASMETRO-SN, 08 de junho de 2016. 

Rodrigo Otávio Ozanan de Oliveira 

Presidente da AGE 

Sergio Ballerini 

Secretário da AGE 



 

Ata da Assembleia 

Procedimentos para regularização dos serviços de Tecnologia da 
Informação 

  
A transparência é a essência da atual gestão. Por isso, informamos em 
primeiro lugar que, a fim de minimizar qualquer impacto na área de Informática 
para o Inmetro, será dado prosseguimento imediato à contratação emergencial 
de serviços essenciais de Apoio à Infraestrutura de TI e de Manutenção dos 
Sistemas de Informação e Sítios Web. Simultaneamente, será iniciado 
processo licitatório para a contratação dos serviços de Informática de forma 
permanente, incluindo o Desenvolvimento de Novas Soluções de Sistemas de 
Informação, que, por sua natureza, não se enquadra no caráter emergencial. 
  
Tais decisões foram informadas na tarde de 8 de junho à diretoria do Asmetro-
SN, que foi recebida pelo presidente do Inmetro, Luís Fernando Panelli César, 
no Rio Comprido, para reunião a respeito dos temas abordados na Carta 
Aberta dos Servidores de Tecnologia da Informação do Inmetro sobre a 
Continuidade dos Serviços de Informática. 
  
Também foi comunicado que será instaurada, nos próximos dias, por 
determinação da Presidência, Comissão de Sindicância Investigativa para 

http://asmetro.org.br/portal/attachments/article/8697/AGE%2008_06_16.pdf


apuração de erros formais e eventuais desvios éticos cometidos nos processos 
de contratação dos serviços de Informática. Informou-se que a comissão será 
formada por servidores do Inmetro (inclusive integrantes com experiência nas 
áreas de Administração e Tecnologia da Informação). Esta decisão foi tomada 
a fim de conferir celeridade à ação, uma vez que a indicação de um membro 
externo levaria tempo. De todo modo, os servidores terão autonomia garantida 
e sua conclusão passará pelo crivo da Procuradoria Federal. 
  
Cópias dos processos de contratação emergencial dos serviços de TI serão 
disponibilizadas pela Administração para exame do Asmetro-SN ainda esta 
sexta-feira, e uma nova reunião será agendada com o Sindicato para discutir a 
documentação. Será disponibilizado, ainda, pela Presidência, a toda a Casa, 
relatório respondendo ponto por ponto aos fatos citados na Carta Aberta dos 
Servidores de TI. 
  
A reunião com o Asmetro-SN foi integrada por Rodrigo Otávio Ozanan de 
Oliveira, presidente; Sérgio Ballerini, secretário-geral; José Rodrigues dos 
Santos, diretor de Comunicação, e Marcelo Nascimento da Silva, diretor social. 
Da parte do Inmetro, estiveram presentes, além do presidente, o chefe de 
Gabinete, Rogerio Sacchi; o procurador do Inmetro Daniel Almeida de Oliveira; 
o corregedor Claudio Sabatini; o assessor da Presidência João Lourenço, e o 
Diretor Substituto de Planejamento e Articulação Institucional, Silvio Ghelman. 
  
Conversa com a Ctinf e a Diraf 

  
O encontro com o Asmetro-SN ocorreu um dia após o chefe de Gabinete, 
Rogerio Sacchi, ter convocado reunião no Rio Comprido com o coordenador-
geral de Tecnologia da Informação, Ricardo Sigaud, na presença de três outros 
servidores da área; da Procuradora-Geral do Inmetro, Dayse Alves; do diretor 
de Administração e Finanças, Marcos Aurélio Lima; do diretor de Avaliação da 
Conformidade, Alfredo Lobo; do coordenador-geral de Articulação 
Internacional, Jorge Cruz; do auditor-chefe, Rogério Fernandes; do assessor da 
Presidência João Lourenço; do procurador Daniel Almeida de Oliveira, e do 
corregedor Claudio Sabatini, além de servidores de outras UP. 
  
Na ocasião, Sacchi ouviu os presentes e apresentou, pontualmente, os motivos 
que levaram à interrupção do primeiro e do segundo processos de contratação 
emergencial, além de ter definido os próximos passos a serem tomados pela 
Administração sobre o tema, mencionados acima. Foram esclarecidas 
contradições contidas no Memorando Circular 003/2016 da Diraf, restando 
clara a participação da Diraf/Coadi nos processos em questão, cuja condução 
foi supervisionada pela Chefia de Gabinete, diante das suas relevâncias e de 
problemas da Ctinf. Esclareceu-se, ainda, que todos os processos, mesmo 
antes da carta aberta, haviam retornado para a Ctinf, para sua manifestação e 
providências. Os fatos apresentados não foram contraditados pelos presentes. 
A reunião está sendo integralmente transcrita em ata, com base em gravação. 
  
Por fim, a Presidência e a Chefia de Gabinete reforçam que estão à disposição 
de todos os servidores e colaboradores para dirimir eventuais dúvidas e discutir 
quaisquer questões de interesse da Instituição e seu quadro funcional. 



Importante lembrar que todos os processos administrativos do Inmetro são 
públicos e estão acessíveis para consultas. 
  
Desde dezembro de 2015, quando assumiu a Presidência do Inmetro, o 
presidente Panelli determinou que diversas sindicâncias investigativas fossem 
instauradas. Assim proceder é o que exigem a ética e os princípios da 
administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
  
A Procuradoria Federal, a Corregedoria e a Auditoria reiteram sua integral 
disponibilidade para consultas de servidores e colaboradores. A abertura ao 
diálogo sempre foi a marca da presente administração. 
  
Fonte: Presi 
  
  
 


