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No dia 16 de setembro de 2019, no auditório do prédio 06 do Campus de Xerém do Inmetro, de 

acordo com o Edital de Convocação, realizou-se 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 início às 14h, em segunda convocação, 
presidida por Sérgio Ballerini e secretariada por Natascha Constant de Almeida dos Santos Braga. As 

presenças foram registradas no livro de atas do ASMETRO-SN. 
 

A AGE foi iniciada com a contextualização dos motivos que levaram à sua convocação, sendo o clamor 

dos sindicalizados o fator mais preponderante, considerando-se os desdobramentos da alteração da 
atual estrutura do Inmetro, a partir de informes feitos pelos diretores do Instituto, por meios de 

comunicação (mídia) e comunicados oficiais da presidente do INMETRO (comunica e “como vamos”). 
 

Em seguida, foi apresentada a pauta da AGE e as regras, que visam oportunizar a participação de 

todos. Passando-se aos temas: 
 

1. Informes 

1.1. Situação financeira - o saldo financeiro do ASMETRO-SN em 16/09/2019 é de R$ 

112.203,10. 

1.2. V Oficina de Lucro Social – foi relatado que, nos dias 3 e 4 de setembro, o ASMETRO-SN 

promoveu a V Oficina de Lucro Social, com a participação de servidores da Dimav, focando em 

duas hipóteses: “A DIMAV auxilia na redução dos custos da máquina pública por meio da 

produção de MRC de drogas de abuso.” e “o Labio auxilia na prevenção de prejuízos associados 

a processos biotecnológicos por meio da oferta de ensaios de autenticidade e detecção de 

micoplasmas em culturas celulares e seus insumos.”. Como resultado, apurou-se que, até o 

momento, o Lucro Social já calculado pela Dimav, Dimel e Dimci supera os R$ 5 Bilhões para 

os anos de 2016 e 2017. 

1.3. Reforma da Previdência - o ASMETRO-SN informou que o texto deve seguir para o Senado, 

onde deve ser aprovado na íntegra. 

1.4. Modernização do Inmetro – AR – foi informado que o ASMETRO-SN permanece 

defendendo os interesses dos sindicalizados, apresentando a agenda positiva do sindicato e 

arrebanhando simpatizantes ao projeto de modernização do Inmetro, por meio de sua 

transformação em Agência Reguladora. 

1.5. O Desmonte do Inmetro – foram mencionadas as principais ações que vêm se somando e 

que, na ótica do Sindicato Nacional e seus servidores, contribuem para o desmonte do Inmetro: 

Mudanças estruturais apresentadas na Dimel, Dimci e Dimav; Extinção dos laboratórios de 

metrologia do Inmetro; Extinção dos FG e DAS 1 e 2; Certificação Digital; Nova 

Regulamentação; Selo do Inmetro; Registro de produtos e serviços. Além disso, foi registrado 

que a administração do Inmetro manifestou-se, formal e espontaneamente, no dia 

11/09/2019, a respeito da pauta da AGE relatada, por meio do envio do e-mail “Esclarecimento 

da presidente: Assembleia do ASMETRO-SN”, utilizando o canal institucional “Inmetro 

Informa”. 

Destacou-se o que vem sendo relatado por servidores, que tomaram conhecimento das ações 

da atual administração da autarquia, em face de relatos de suas chefias e que, portanto, são 
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oficiais: “Fim da Dimel”; Extinção dos FG e DAS 1 e 2; Atuação transversal de todos os 

servidores lotados na “DIMCI/DIMAV/DIMEL” reportando-se a coordenadores; DMTIC 

subordinada a CTINF. Durante o debate, ressaltou-se a falta de transparência e de caráter 

participativo que vêm acompanhando as ações da atual administração do Inmetro. 

Nesse cenário, além das ações internas para o desmonte do Inmetro, também foram relatadas 

as ações de divulgação do Novo Modelo Regulatório, a públicos externos, que vêm sendo 

tomadas pela Presidente do Inmetro: Apresentação na FIRJAN; apresentação na FIESP; 

Cerimônia de Lançamento do Conjunto de Medidas para Promoção da Competitividade, 

Empreendedorismo e Proteção do Consumidor. Sendo que a Cerimônia dar-se-á no dia 24/9 e 

está sendo conduzida por Angela Flôres Furtado, Presidente do Inmetro, e Carlos Alexandre 

da Costa, Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. 

Ainda analisando as ações de desestruturação do Inmetro, foi afirmado que as alterações 

propostas pela atual administração não estão embasadas em boas práticas de gestão, tais 

como: alinhamento a missão, visão e valores; planejamento estratégico; análise de risco; 

transparência; participação das partes interessadas; comunicação eficaz; etc. 

1.6. Alteração da Fonte da Folha de Pagamento – foi relatado que é possível verificar no 

Projeto de Lei Orçamentária de 2020, disponível no link: 

https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2020/proposta

/proposta.pdf, que, pela primeira vez, a folha de pagamento dos servidores do Inmetro passou 

da Fonte 100 para a Fonte 174. Essa situação causa extremo desconforto e muita apreensão 

nos servidores, em razão desta alteração apresentar a possibilidade de acarretar problemas 

para o devido pagamento das remunerações dos servidores da Autarquia, uma vez que a folha 

de pagamento passaria concorrer com as despesas de custeio operacional, deixando de ser 

uma obrigação do Estado Brasileiro. 

2. Deliberações 

Após as discussões, foram propostos pela AGE dois encaminhamentos para votação: 

I. Medida cautelar para impedir que as gratificações sejam diminuídas. APROVADO por maioria, 

com 11 abstenções. O ASMETRO-SN utilizará a assessoria jurídica para tanto, bem como 

definir o melhor momento para essa ação. 

II. ASMETRO-SN solicitará à Presidência do Inmetro a apresentação de esclarecimentos com 

relação as mudanças expostas. APROVADO por maioria, com 5 votos contra e 4 abstenções. 

 

Finalizando as discussões do dia, a AGE foi mantida em aberto e suspensa às 16h. 
 

ASMETRO-SN, 16 de setembro de 2019.  
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