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Ata da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária do 

ASMETRO-SN 
 

 
No dia 03 de março de 2020, no auditório do prédio 06 do Campus de Xerém do Inmetro, de 

acordo com o Edital de Convocação, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária e 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 

AGO teve início às 9h 30min 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. 
 

1. Assembleia Geral Ordinária 

 

1.1.  Eleições para o triênio 2021-2023 - Foi informado que, de acordo com as regras do 

Estatuto, no presente exercício serão realizadas eleições para a Diretoria e o Conselho Fiscal do 

ASMETRO-SN no triênio 2021/2023. O ASMETRO-SN realizará assembleia em agosto/2020 para 

divulgar o cronograma e demais providências para a eleição. As eleições serão convocadas pelo 

Presidente do Sindicato, através de edital publicado pela imprensa, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias da data fixada para o pleito. Nesse edital estarão previstos as datas, os horários e 

os locais de votação, o prazo para registro das chapas, como previsto no art. 73 do Estatuto, e a 

chamada para compor a Comissão Eleitoral. As eleições serão realizadas em votação direta e em 

escrutínio secreto, tendo cada associado efetivo o direito a um voto, não sendo permitido o voto 

por procuração e sendo facultado o voto em trânsito, a critério da Comissão Eleitoral. 

1.2. Prestação de Contas 2019 – Foi informado que, em 31/12/2019, o saldo do Sindicato era 

de R$ 116.434,44. Em seguida, foi apresentada, pelo Presidente, relação das Atas de prestações de 

contas aprovadas pelo CONFIA, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019, cujas 

íntegras podem ser acessadas no site do Sindicato. As prestações de contas, contidas na relação 

apresentada, foram APROVADAS em cumprimento ao estabelecido pelo art. 40 dos Estatutos do 

ASMETRO-SN, haja vista não terem sido encontradas irregularidades nas contas apresentadas. Em 

atendimento à solicitação do CONFIA para submeter a prestação de contas, do período de janeiro a 

dezembro de 2019, à ratificação da AGO, seguiu-se a votação, tendo a deliberação do Conselho 

Fiscal do ASMETRO-SN sido ratificada pela MAIORIA, com 15 (quinze) abstenções. 

1.4. Kit de Natal – foram apresentados os números da entrega dos kits de Natal de 2019: 1.200 

kits entregues em 08 cidades, com o valor total de R$ 127.801,30, pagos em 7 vezes, incluída toda 

a logística. Ademais foram sorteados 33 prêmios, cuja prestação de contas consta no site do 

ASMETRO-SN. Os sindicalizados apresentaram propostas para discussão, que giraram em torno da 

necessidade de ser instalado um espaço permanente para se tratar sobre o Inmetro e as carreiras 

dos servidores. Em seguida, foi submetida à assembleia votação para deliberar sobre a 

continuidade da distribuição dos kits em 2020 e sobre a retomada do Fórum da Carreira do 

Inmetro, tendo sido referendada pela MAIORIA, com 16 (dezesseis) votos contra e 6 (seis) 

abstenções. 

 

Finalizando as discussões da AGO, a mesma foi encerrada às 9h 50min e, ato contínuo, a AGE foi 
instalada com a aprovação dos presentes. 

 

1. Assembleia Geral Extraordinária 
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1.3. Situação financeira - o saldo financeiro do ASMETRO-SN em 03/03/2020 é de R$ 

116.006,35. 

1.4. Uso indevido do nome do ASMETRO-SN – foi informado que o ASMETRO-SN não faz 

denúncias que não sejam previamente aprovadas em assembleias. Recentemente, circulou 

boato que o Sindicato teria denunciado a adoção, pela então Presidência do Instituto, do 

feriado municipal do dia 20/01/2020, do Rio de Janeiro. Tal boato foi desmentido na AGE. 

1.5. Reunião com o Presidente do Inmetro – foi informado que o recém empossado 

Presidente do Inmetro, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, recebeu, no dia 19 de 

fevereiro de 2020, a Representação Nacional dos Servidores / ASMETRO-SN. Na 

oportunidade foram apresentados o projeto de Modernização do Inmetro – Agência 

Reguladora e a agenda positiva do sindicato. 

1.6. Cursos de pós-graduação – foi informado que, há pouco, a Cogep mandou documento a 

servidores informando da necessidade de, caso seja do interesse do servidor, solicitação de 

concessão de horário especial de estudante para participar de curso de formação/pós-

graduação, que ocorra no horário do expediente, e para o qual o servidor não tenha o devido 

afastamento formal. O ASMETRO-SN buscará maiores subsídios para orientar os 

sindicalizados. 

1.7. Per capta dos Planos de Saúde – foi informado que os servidores terão até abril/2020 

para registrar “Comprovação de Quitação do Plano de Saúde” no módulo de Requerimentos 

Gerais do SIGEPE, anexando o comprovante do plano de saúde que estiver sendo usado para 

as declarações do imposto de renda. 

1.8. Novas alíquotas da Previdência Social – foi mencionado que, a partir de 1º de março de 

2020, estão vigorando as novas alíquotas da Previdência Social. No caso dos servidores 

aposentados por motivo de doença grave, as novas alíquotas já vêm sendo aplicadas desde 

janeiro de 2020. O ASMETRO-SN pediu, no dia 20/12/2019, ingresso na condição de amicus 

curiae, ou amigo da Corte, à Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) n. 6258, proposta 

pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), que aponta as modificações e prejuízos 

para os servidores públicos previsto na nova reforma da Previdência. O protocolo no 

Supremo Tribunal Federal (STF) foi feito na sexta-feira, dia 20/12/2019, e no caso de ganho 

da ação, os sindicalizados serão beneficiados pelo resultado. 

1.9. Planos de Saúde – foi relatado que o Grupo Gestor de Saúde Suplementar: CVM e INPI 

enviaram subsídios para a renovação do contrato IBBCA-UNIMED/ASSIM. Informou-se que 

os índices de reajuste IBBCA-UNIMED/ASSIM ainda não foram apresentados pela operadora. 

No entanto, nas negociações, o Sindicato já manifestou interesse em ZERO de reajuste. A 

Administradora já acenou que apresentará proposta rondando os 5%. Também foi informado 

que, em breve será disponibilizado nova opção de plano de saúde para os sindicalizados, 

com abrangência regional, que possibilitará adesão por familiares – UNIMED SINGULAR. As 

características do novo produto, bem como as condições e tabelas que vigorarão a partir de 

jul/2020 serão divulgadas assim que o Sindicato receber a proposta formal. Além disso, a 

Unimed manifestou intenção de abrir prazo para adesões sem carência aos sindicalizados e 

dependentes. Além disso, foram apresentados, a título informativo, os índices de reajuste de 

outros planos de saúde já disponíveis que afetam os servidores do Inmetro: GEAP Saúde – 

12,58% - e SULAMÉRICA SEGUROS – 26,24%. O Sindicato informou que não pode atuar na 

gestão desses planos. 

1.10. Projetos de Lei – foram mencionados dois projetos de lei que impactam no Inmetro e que 

deverão ser acompanhados de perto pelo ASMETRO-SN de forma a atuarmos de forma 
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célere e efetiva. O Sindicato lembrou a todos a necessidade de mobilização para garantir 

atuação junto aos parlamentares que apoiam os servidores do Inmetro, no sentido de 

extirpar excrescências. 

 Projeto de Lei 5389/2019 transforma o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro) em órgão regulatório, transferindo as atividades de fiscalização 

para órgãos similares mantidos pelos estados e Distrito Federal (os institutos de pesos 

e medidas). Tal projeto resulta em PERDA DE ARRECADAÇÃO. 

 Projeto de Lei 4651/19 altera a Lei nº 9.933, de 1999, para estabelecer a competência 

concorrente do Inmetro e das entidades de metrologia dos Estados e do Distrito 

Federal para exercer o poder de polícia administrativa, expedir regulamentos técnicos 

nas áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, e instituir e 

cobrar diretamente a Taxa de Serviços Metrológico. Tal projeto apresenta VÍCIO DE 

ORIGEM. 

1.11. Reforma Administrativa - o ASMETRO-SN apresentou os principais focos da reforma, 

lembrando que a proposta da reforma não atinge os atuais servidores. As mudanças a serem 

propostas ao Congresso, somente se aplicariam para os futuros servidores, no entanto, tais 

alterações acarretam numa desvalorização da categoria de servidores público federais e, por 

isso, o Sindicato reforçou a necessidade de mobilização para garantir atuação junto aos 

parlamentares que apoiam os servidores, inclusive os do Inmetro, no sentido de haver apoio 

e reconhecimento da importância das características atuais do serviço público federal e seus 

servidores. Principais alterações: 

 Diminuir o número de cargos e de servidores. 

 Permitir contratações temporárias. 

 Acabar com promoções automáticas por tempo de serviço. 

 Deixar a estabilidade restrita a algumas carreiras. 

 Rever os salários iniciais. 

 Reduzir o número de carreiras. 

 Alterar a estabilidade de três para dez anos. 

 

1.12. MESA DE NEGOCIAÇÃO 2020 – foram apresentadas as reivindicações da Campanha 

Salarial 2020 da FONASEFE, ressaltando os eixos gerais, dentre os quais destaca-se o trecho 

do ofício sobre a negociação coletiva e o direito de greve dos servidores federais. Sobre este 

ponto, houve manifestações dos servidores presentes na AGE sobre o chamamento de greve, 

para o próximo dia 18, que vem sendo veiculado nas mídias, bem como o interesse, 

manifesto por alguns dos presentes, em participar desse tipo de manifestação, além de se 

apontar para a necessidade de mobilização dos servidores do Inmetro. A Diretoria do 

Sindicato informou que: o chamamento foi divulgado há pouco, quando o edital da AGO e da 

AGE, em curso, já havia sido publicado; ainda não houve discussões nem início de 

negociações, que subsidiassem justificativa para greve; não foram aplicados os ritos que 

devem preceder qualquer processo de greve. Portanto, a mobilização dos servidores do 

Inmetro será fomentada no Fórum da Carreira do Inmetro, com vistas a embasar as 

negociações para a valorização do Instituto e dos seus servidores. 

 

1.13. Modernização do Inmetro – AR – Com foco na divulgação que a equipe econômica do 

governo estuda reduzir as carreiras do funcionalismo de 400 diferentes categorias para 

menos de dez, com a possibilidade de atuação transversal nos diferentes ministérios e 
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departamentos federais, o sindicato informou que o objetivo é enquadrar os servidores do 

Inmetro na carreira de Regulação. Após as explanações e ampla discussão dos presentes, a 

AGE deliberou pela continuidade desse trabalho pela maioria, com 4 (quatro) abstenções. 

 

2. Assunto Extra Pauta – após todas as deliberações referentes à pauta da agenda, foi 

apresentada notícia alarmante de que o Contrato de Gestão em vigor, assinado pela ex-

Presidente do Inmetro, apresenta metas e indicadores de impossível atingimento, com valores 

que extrapolam as médias históricas da Autarquia. Tal fato esdrúxulo pode acarretar em 

significativo impacto negativo nas remunerações dos servidores. Servidores presentes 

manifestaram que o Inmetro já enviou justificativas sobre o porquê do não atendimento das 

metas estabelecidas de forma tão inesperada. No entanto, ainda não há posicionamento formal 

sobre o acatamento dessas justificativas Diante das consequências desastrosas de tal 

excrescência, foi decidido que o ASMETRO-SN, motivado pela valorização do Inmetro e seus 

servidores, verifique junto à Presidência do Inmetro quais medidas corretivas emergenciais 

podem ser tomadas, bem como o que pode ser feito para que tal fato não se repita. 

 

Finalizando as discussões do dia, a AGE foi suspensa as 11h 40min. 

 

 
ASMETRO-SN, 03 de março de 2020. 

 
 

 

Sérgio Ballerini  
Presidente do ASMETRO-SN  

 
 

 
Natascha Constant de Almeida dos Santos Braga 

Diretora Financeira do ASMETRO-SN 


