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Ata da Assembleia Geral Extraordinária do ASMETRO-SN do dia 03/12/2018 
 

 

No dia 03 de dezembro de 2018, 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 início às 09h30min 

em segunda convocação, presidida por Sérgio Ballerini e secretariada por Marcelo Nascimento. As 
presenças foram registradas no livro de atas do ASMETRO-SN. 

A pauta 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, à pauta objeto da AGE. 

Informes: 

 

1.1 Situação Financeira - Foi informado aos sindicalizados que em 30/11/2018 o saldo é de  
R$ 36.733,94. 

 
1.2 Mensalidade com a parcela do 13º - Foi informado que, como previsto no Art. 104 do 

estatuto do ASMETRO-SN, a 2ª parcela da "Gratificação Natalina - 13º salário" foi lançada na 

mensalidade de novembro de 2018. 
 

1.3 Restaurometro - Foi informado que o restaurante do Campus de Xerém será reativado em 
janeiro de 2019. 

 

1.4 Golpe contra os servidores do Inmetro - Foi informado que mais golpe está sendo 
praticado por supostos advogados, fundações e associações que atraem os aposentados e seus 

dependentes com a falsa promessa de agilizar o recebimento “RESGATE DE FUNDO DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA” de ações movidas desta vez pela UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS FEDERAIS – SUBSEÇÕES DE PAGAMENTOS, com a desculpa de viabilizar a 
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA suposto adiantamento, essas supostas 

instituições e advogados exigem que o aposentado ou pensionista assine uma procuração e um 

contrato no qual se compromete a pagar um percentual do valor da ação a receber como 
honorários advocatícios. O ASMETRO-SN fez a seguinte orientação: Não assine nenhum 

documento, pois é golpe. 

1.5 Processos Judiciais - A diretoria do sindicato informou que está movendo ações judiciais 
para pagamento dos valores referentes aos processos não pagos administrativamente de 

INSTRUTORIAS. 

 

2. Kit de Natal  

O sindicato prestou esclarecimentos sobre a logística de distribuição dos Kits de Natal 2018. 

 

3. IV Oficina de Lucro Social 

 
O ASMETRO-SN relatou que foi convidado pela diretoria executiva da FenaPRF para coordenar os 
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trabalhos de desenvolvimento dos indicadores de Lucro Social da PRF. A oficina ocorrerá em 

Brasília, entre os dias 13 e 15 de dezembro e contará com a presença de vários especialistas, entre 
eles os servidores do Inmetro: Arcádio Fernandez, Bruno Couto, Eduardo Oliveira, Henrique Alves, 

Léssio Nunes, Marcelo Nascimento, Rodrigo Félix, Rodrigo Ozanan e Sérgio Ballerini. 
 

4. Aposentados e Aposentáveis 

 
4.1 Incorporação e atrasados da GDQI – Foi informado que está prevista na Lei 13.326/2106 a 

incorporação da última parcela da GQDI para janeiro de 2019 e que o Jurídico do ASMETRO-SN 
propôs ação de nº 5035559-31.2018.4.02.5101 na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em outubro 

de 2018, visando a regularização da situação dos servidores aposentados e pensionistas que não 
foram contemplados pela incorporação e pagamento de atrasados da GDQI, na forma da Lei 

13.326/2016 e da Orientação Normativa n° 5 do MPOG. 

 
4.2 Ações de Precatórios/Sintrasef – Foi informado que o Jurídico do ASMETRO-SN está em 

contato com o jurídico do Sintrasef para agilizar o recebimento dos precatórios dos quais o 
Sintrasef é patrono. Até o momento, o jurídico do Sintrasef não agendou uma data para reunir-se 

com os servidores que possuem valores a receber. Os valores referem-se a ações firmadas pelo 

Sintrasef e pelos servidores do Inmetro, quando o ASMETRO ainda era uma associação. 
 

4.3 Reforma da Previdência – O sindicato orientou que se aguarde a proposta do novo governo 
para as aposentadorias que deverá ser enviada ao congresso para discussão e aprovação. 

 

5. Modernização do Inmetro - Agência Reguladora – PL 6621/2016 
 

O ASMETRO-SN atualizou a linha do tempo referente às ações/atividades para a modernização do 
Inmetro 

Na AGE foram destacadas as diversas reuniões com autoridades do atual governo com vistas a 
agilizar a edição da MP sobre a modernização do Inmetro que ainda se encontra no MDIC. 

Quanto ao PL 6621/2016, que será votado no Senado, foi ressaltado o Caderno de Informações 

Estratégicas, elaborado pelo Ministério do Planejamento para a transição de governo 2018-2019, no 
qual o Inmetro encontra-se destacado no rol das agências reguladoras. 

A diretoria do sindicato estará em Brasília nos dias 4,5 e 6 de dezembro tratando dos interesses dos 
servidores, em especial dos processos sobre a modernização do Inmetro. 

 

Finalizando, as discussões do dia foram encerradas às 11 h e a AGE permanece em aberto.  

 

ASMETRO-SN 03 de dezembro de 2018. 

 

 

Sérgio Ballerini  

Presidente do ASMETRO-SN 
 

 

 
Marcelo Nascimento Moreira da Silva  

Diretor Jurídico e de Articulação do ASMETRO-SN 


