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No dia 09 de agosto 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 9h 30min em segunda convocação presidida por Rodrigo Otávio Ozanan e 

secretariada por Marcelo Nascimento. As presenças foram registradas no livro de atas do 

ASMETRO-SN.  
Foram feitos os informes e em seguida a pauta da continuação da  AGE. 

 
1 Informes: 

1.1 Situação financeira -  o saldo financeiro referente a situação em 09/08/2017 do sindicato é de 

R$ 92.682,00. 
1.2 Página do ASMETRO-SN -  no período de Janeiro a Agosto de 2017 a página do sindicato 

chegará a 1.000.000 de acessos. 

1.3  Solidariedade – O sindicato em atendimento ao pedido de seus sindicalizados, solicitou 
doações de alimentos não perecíveis e material de higiene para  os servidores da ativa, o 

aposentados e  pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, que estão passando por dificuldades. As 
doações poderão ser entregues a Regiane (Dconf-RC), Vanessa na Audin-RC, a Gabrielle (Caint-

RC), ao Léssio (prédio 20 Cored-Xerém) e na secretária do ASMETRO até o dia 15/8/17 (14h) que 

serão encaminhados ao Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais do RJ. 
1.4 Novela Restaurante- Até o momento não há solução para reativação do restaurante do Campus 

de Xerém que se encontra há 1 ano, 7 meses e 21 dias desativado. 
1.5 Nomeação e posse dos novos concursados – Sem definição por parte do governo as nomeações 

dos 35 novos concursados  restantes para suas posses, apesar dos esforços da Administração do 

Inmetro e do ASMETRO-SN.  
1.6 Fóruns – A reunião do Fórum Metrologia Científica e Industrial foi agendada  para 16/ 08/2017 

com a participação dos Servidores da DIMCI e da DIMAV e a do Fórum Regulação e Avaliação da 
Conformidade foi agendada  para o dia  17 de agosto de 2017. 

 
2 Pauta da continuação da AGE: 

2.1 Recesso de Final de Ano – Compensação 

Foi apresentado a Portaria 24 da SGP/MP de 31 de julho de 2017 que define as datas para o 
recesso de Natal e Ano Novo e as orientações para a compensação dos dias do recesso.  

Após debates a matéria foi a deliberação por votação da AGE. 

Por ampla maioria  foi deliberado  que os servidores do Inmetro não desejam participar do recesso 
de Natal e Ano Novo , havendo 11 votos contrários e 8 abstenções. 
2.2 Eleições no ASMETRO-SN 
As eleições para renovação da Diretoria Executiva Nacional, das Representações Regionais e do 
Conselho Fiscal deverão realizar-se entre os dias 15 de novembro e 15 de dezembro. Foi 
informado que a  primeira ação para as eleições será a escolha  dos membros componentes da 
Comissão Eleitoral entre os associados efetivos em Assembléia Geral convocada para este fim. 
2.3  Reestruturação dos Cargos e Carreiras do Inmetro.  
O sindicato apresentou o trabalho que vem realizando com o apoio da Administração do Inmetro 
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junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Empresariado e nas Associações de Classe e 
seus resultados (apresentação anexada) 
 
Finalizando as discussões do dia, foi encaminhada a proposta de manutenção da assembléia em 

aberto, podendo ser chamada a qualquer momento sendo aprovada por unanimidade. 
A AGE foi suspensa as 11h 30min. 

 

 
ASMETRO-SN, 09 de agosto de 2017. 

 
 

 

Rodrigo Otávio Ozanan de Oliveira 
Presidente do ASMETRO-SN 

 
 

 

 
Marcelo Nascimento Moreira da Silva  

Diretor Social do ASMETRO-SN 
 


