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Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 31/05/2017 

 
 

 
No dia 31 de maio de 2017 no auditório do prédio 06 do Campus de Xerém do Inmetro, de acordo 

com o Edital de Convocação, realizou-se 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   AGE teve inicio às 9 hs e 30 min em 

segunda convocação. As presenças foram registradas no livro de atas do ASMETRO-SN. Rodrigo 
Otávio Ozanan presidiu a assembléia e Marcia Rosa Pereira Franco a secretariou.  

Foram feitos os informes  e passando-se posteriormente a pauta da continuação da  AGE. 
 

Informes: 

 
 - Situação financeira - Informado que o saldo financeiro referente a situação em 31/05/2017 do 

sindicato é de R$ 7.231,61. 
 

- Novela Restaurante- Foi informado aos sindicalizados todo o desenrolar das negociações com a 

administração para reativação do restaurante do Campus de Xerém que se encontra há 1 ano, 5 
meses e 08 dias desativado. Foi informado que a Diretoria de Administração do Inmetro criou um 

grupo de trabalho para viabilizar o funcionamento do restaurante. O sindicato não participa desse 
grupo. 

 

- Nomeação e posse dos novos concursados – o sindicato voltou a informar que está cobrando do 
governo a nomeação dos 35 aprovados no ultimo concurso, apresentado as evidencias que 

corroboram com o pleito. 
 

- Reforma da Previdência – O sindicato comunicou que irá realizar um encontro com especialistas 
para tratar da reforma de previdência no âmbito do serviço publico federal. 

 

- Fóruns – Foi feito um breve relato do Fórum Regulação e Avaliação da Conformidade e 
comunicado a realização do Fórum CAINT. 

 
Pauta da AGE: 

 

1 Planos de Saúde 
 

O sindicato informou que foram realizadas diversas reuniões com as seguintes empresas 
operadoras e administradoras de plano de Saúde: AMIL, BRADESCO SAÚDE, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, ESPECIALIZADA CONSULTORIA FINANCEIRA E DE SEGUROS, FIPECQ, GOLDEN 
INSURANCE, GRUPO ASSIM E HEALTH CLUB BENEFÍCIOS, visando buscar mais uma opção para 

atendimento aos sindicalizados. Sendo que somente o Grupo ASSIM apresentou uma proposta. 

Quanto as negociações com a operadora Unimed-Rio foi apresentado os seguintes dados: 
A Unimed solicitou 22%%, baixou para 16,08 e o ASMETRO-SN solicitou Zero de aumento e como 

índice final a operadora utilizou o índice da ANS para os contratos individuais:13,55%. 
 

As tabelas foram divulgadas na apresentação. 

 
Proposta da Unimed – Rio = 13,55% 
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Proposta do Grupo ASSIM 

 
 
 

2 Informes sobre as negociações em Brasília: Reestruturação da Carreira do Inmetro e Agência 
Reguladora 

 
O sindicato fez um relato das reuniões e ações realizadas para atender todos os requisitos que 

eram necessários para apresentar ao MDIC o pleito dos servidores do Inmetro. 

Foi detalhado aos presentes a proposta de reestruturação e elucidados as duvidas levantadas 
Foi feito um agradecimento aos servidores que contribuíram neste processo e em especial ao 

Presidente do Inmetro, Professor Azevedo que apoiou a iniciativa do ASMETRO-SN. 
Foi aberto o processo 52.000.103816/2017-44 na Secretaria Executiva do MDIC instruído com o 

Oficio da Presidência do Inmetro, com o Estudo Técnico 002/2017, com a Minuta de Medida 

Provisória, com a Exposição de Motivos, com o Aviso Ministerial, com as Notas Técnicas da PROFE, 
da COGEP e da Divisão de Planejamento Orçamentário do Inmetro. 
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Próximos passos. 
 

Acompanhar a tramitação do projeto e trabalhar em todas as esferas do Executivo e Legislativo 
para sua aprovação. 

Finalizando as discussões do dia, foi encaminhada a proposta de manutenção da assembléia em 

aberto, podendo ser chamada a qualquer momento. Aprovada por unanimidade e a assembléia 
suspensa às 11 h 20 min. 

 
 

ASMETRO-SN, 31 de maio de 2017. 
 

 

 
Rodrigo Otávio Ozanan de Oliveira 

Presidente do ASMETRO-SN 
 

 

 
Marcia Rosa Pereira Franco  

Diretora financeira do ASMETRO-SN 
. 

 

 


