1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ata da 83ª Reunião do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho
Aos 02 dias do mês de março de 2011, às 09 horas, no Hotel Deville Salvador/ BA, reuniu-se o Fórum
Nacional de Secretarias do Trabalho – FONSET, em sessão ordinária, com as presenças de HERBERT
MOTTA DE ALMEIDA – Secretário do Trabalho, Emprego e Renda de ALAGOAS SIVALDO DA
SILVA BRITO – Secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do AMAPÁ IRANILDES
GONZAGA CALDAS - Secretária de Estado do Trabalho do AMAZONAS, NILTON
VASCONCELOS JÚNIOR – Presidente do FONSET e Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte da BAHIA, EVANDRO LEITÃO – Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do
CEARÁ, RODRIGO COELHO DO CARMO – Secretário do Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social – ESPÍRITO SANTO, JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA – Secretário
Adjunto de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego, Cidadania e
Assistência Social do MATO GROSSO, TÂNIA MARA GARIB – Secretária de Estado do Trabalho e
Assistência Social do MATO GROSSO DO SUL, CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO
– Secretário do Trabalho e Emprego de MINAS GERAIS, JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR
– Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Renda – PARÁ, MARIA APARECIDA RAMOS DE
MENEZES – Secretária do Desenvolvimento Humano – PARAÍBA, LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI
- – Secretário do Trabalho, Emprego e Promoção Social do PARANÁ, ANTÔNIO CARLOS
MARANHÃO DE AGUIAR – Secretário do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo –
PERNAMBUCO, LARISSA MENDES MARTINS MAIA – Secretário do Trabalho e
Empreendedorismo – PIAUÍ, CÉLIA MOTA DE CARVALHO – Secretária Adjunta do Trabalho e
Bem-Estar Social – RORAIMA, DAVI ZAIA - Secretário de Emprego e Relações do Trabalho de
SÃO PAULO, MARCELO HENRIQUE DA SILVA FREITAS – Secretário do Trabalho de
SERGIPE, MARIZA SALES COELHO – Subsecretária de Estado do Trabalho e Assistência Social TOCANTINS, contando ainda com as ilustres presenças de MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE
OLIVEIRA – Secretário Adjunto de Políticas Públicas de Emprego do MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO, LAÍS ABRAMO – Diretora do Escritório da OIT no Brasil,
MÁRIO BARBOSA – Assessor Especial para Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho
e Emprego e LUIGI NESE – Presidente do CODEFAT. O Presidente Nilton Vasconcelos iniciou a
Reunião destacando a numerosa presença de secretários e secretárias, desejando boas vindas à Bahia e
sucesso nos trabalhos do dia. Registrou a representação do Ministério do Trabalho e Emprego, na
pessoa do Dr. Manoel Eugênio – Secretário Adjunto de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do
Trabalho e Emprego. Em seguida, submeteu à apreciação de todos, os itens da pauta: 1) Exposição
sobre a I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente; 2) Avaliação de Convênios com
o MTE; 3) Reajuste da Anuidade FONSET 2011/Financiamento do FONSET; Indeferimento da
notificação trabalhista contra o FONSET; 4) Representação do FONSET no Conselho Nacional
de Economia Solidária (Titular e Suplente); 5) 3ª Edição da Revista FONSET. 6) O que ocorrer.
Após a aprovação por unanimidade da pauta, o Presidente Nilton Vasconcelos registrou que houve uma
grande renovação nas Secretarias estaduais, após o pleito de 2010, com 20 novos secretários(as), sendo
esta a primeira Reunião do FONSET após os novos governos que se iniciam. Agradeceu a presença do
Dr. Mário Barbosa – Assessor Especial do Ministro e que conduzirá a discussão referente a
Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente; do Presidente da Confederação Nacional de
Serviços e do CODEFAT, Luigi Nese e da Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, com
a qual o Fórum firmou um termo de cooperação técnica que permite a participação de um representante
da referida organização nas reuniões, sempre prestando esclarecimentos sobre os diversos aspectos do
mundo do trabalho, como também da própria ação da OIT. Informou que a Superintendente Regional
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do Trabalho da Bahia, Isa Lélis, que representaria o Ministro Carlos Lupi, não poderá participar devido
a uma greve deflagrada pelos trabalhadores da construção civil, a qual está intermediando as
negociações. Registrou que o FONSET tem se reunido, em média, a cada três meses e que em todas as
reuniões realizadas nos últimos dois anos, o tema da qualificação profissional e as dificuldades para o
seu financiamento são temas constantes. Comentou sobre o aumento das despesas com segurodesemprego e abono salarial, que são resultado da rotatividade da mão-de-obra, as quais estão previstos
no orçamento do CODEFAT. Relatou sobre o fluxo dos repasses dos recursos federais aos estados, que
se dá ao longo dos anos através de um Convênio Plurianual Único(CPU), o qual demanda aditivos
anuais, atrasando a aplicação dos recursos. Ressaltou a necessidade de se adotar uma sistemática de
maior agilidade, à semelhança com que o SUAS faz, com a criação de fundos, facilitando o repasse e
sem depender de tantos protocolos, já que é uma ação continuada. Comentou ainda sobre a distribuição
dos recursos entre os entes federativos, dentro da política de municipalização adotada pelo Ministério
do Trabalho. Salientou que 59 municípios fazem “jus” a convênios diretos com o MTE e os 27 estados
recebem o equivalente aos 59 municípios . Afirmou que existe um grande interesse em aproximar as
relações com os municípios, sobretudo os organizados num fórum denominado “Mais 300”. Registrou
a presença de um representante da Prefeitura de Curitiba/PR, a fim de participar da discussão da
Conferência Nacional do Trabalho Decente. O Presidente do FONSET salientou que não tem ocorrido
avanço satisfatório na maioria das questões pontuadas anteriormente. Após esta breve apresentação,
passou a palavra para os demais Secretários(as) se pronunciarem. A Secretária Iranildes Caldas –
Amazonas, informou que é Tesoureira do FONSET e que os balancetes serão apresentados na
Assembléia a ser realizada no turno da tarde. Relatou que tal qual nos outros estados, o Amazonas
passa pelo problema da falta de qualificação. Informou que Manaus será subsede da Copa, mas que
possui uma grande deficiência de profissionais na área da construção civil. Comentou sobre a
dificuldade de deslocamento entre os municípios do Amazonas, que deveria ter um tratamento
diferenciado dos outros estados da federação. Informou que foi entregue ao Ministro Carlos um projeto
com o objetivo de qualificar as pessoas nos seus próprios municípios. O Secretário Luiz Cláudio
Romanelli – PR destacou que se surpreende com o fato de que, após 08 anos de governo Lula, na área
do Trabalho ainda exista uma falta de articulação institucional tão grande e atribuiu o fato à
inexistência do pacto federativo. Acrescentou que a política de municipalização é uma política da
fragmentação que agrava o problema, visto que as experiências não são boas, inclusive as que estão
sendo implementadas. Afirmou que boa parte dos recursos para a qualificação está na mão do sistema
S, que faz uma gestão distante dos governos estaduais. Falou da necessidade da criação do Sistema
Único do Trabalho e que este tema deve ser debatido por este Fórum, como também sobre os fundos
estaduais de qualificação. A Secretária Larissa Maia – PI parabenizou o Presidente Nilton Vasconcelos
pelas ações do FONSET, salientou que a realidade do Piauí não é diferente dos outros estados
atravessando dificuldades, porém em 2010, houve avanços importantes. Destacou que a redução dos
recursos do FAT para 2011 dificultará o alcance das metas do estado. Comentou ainda sobre a criação
do plano estadual de qualificação. O Secretário Davi Zaia –SP reiterou as colocações feitas pelo
Presidente Nilton Vasconcelos acerca da grande demanda da qualificação e das dificuldades da
liberação dos recursos. Comentou sobre a crescente utilização do seguro-desemprego, contrariando os
números recordes de geração de emprego. A Secretária Adjunta Célia – RR, reforçou a fala dos
anteriores pela necessidade de desencadear uma mudança na forma de repasse dos recursos, como
acontece com o SUS e o SUAS. O Secretário Marcelo Freitas – SE, relatou que no seu estado foi criado
o Programa “Mão Amiga”, onde os cortadores de cana e os catadores são atendidos na entressafra,
através de uma bolsa e em contrapartida, freqüentam um curso de qualificação. Registrou que também
enfrenta as dificuldades pontuadas anteriormente pelos Secretários(as). A subsecretária Mariza Sales –
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TO disse que no seu estado foi criada a subsecretaria do trabalho, pois esta é uma grande preocupação
do novo governo. O Secretário Adjunto Jean Estevan – MT parabenizou o Presidente pela condução do
FONSET nos anos de 2009 e 2010. Informou que o seu estado tem condição de receber mais recursos
do MTE para o PlanTeQ, que tem buscado parcerias inéditas com os fundos sociais vinculados ao
ICMS da construção civil, e ainda parcerias com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do
Trabalho, com recursos advindos do FAT e com a iniciativa privada. O Presidente Nilton Vasconcelos
registrou a presença do Presidente do Conselho Estadual Tripartite de Trabalho e Renda da Bahia,
Adilson Araújo. O Secretário Herbert Mota – AL, afirmou que o atual modelo de repasse de recursos
via convênio é um modelo arcaico, não se aplica à dinâmica do processo público de financiamento.
Enfatizou que não há como se pensar em PAC, em avanços estruturais, sem vincular diretamente à
qualificação. Reforçou que o FONSET tem o papel fundamental de levar esse anseio ao Governo
Federal, para que se possa avançar definitivamente numa agenda pró-ativa para mudar esse modelo. O
Secretário Sivaldo Brito – AP reforçou a necessidade de se levar uma proposta ao Congresso Nacional
de um novo modelo para avançar na política de qualificação. O Secretário Evandro Leitão – CE
reiterou as reividicações feitas pelos demais Secretários, e acrescentou que espera que o FONSET
possa fomentar políticas que fortaleçam os estados da federação. O Secretário Rodrigo Coelho – ES
disse que é necessário reconhecer a importância dos municípios nesse processo, estabelecer parcerias.
Falou também da necessidade de empreender iniciativas novas, seja no formato de economia solidária,
seja no formato cooperativista. A Secretária Tânia Garib – MS, fez uma comparação entre a política
pública do trabalho e a da assistência social, destacando os avanços alcançados ao longo dos anos na
política da assistência. Afirmou que de todas as políticas públicas, a que menos avançou em regulação
no Brasil foi a política do trabalho. Ressaltou que o estado pode buscar outros caminhos, mas que o
maior responsável pelo plano de qualificação deve ser o Governo Federal, pois o mesmo recebe os
recursos do FAT, que vem de todos os trabalhadores brasileiros. Ressaltou que muitos recursos da
política pública do trabalho estão saindo do estado e do município para as ONG´s. Disse que é
necessário fortalecer a municipalização, mas não com a competitividade existente atualmente.
Parabenizou o Presidente pela brilhante condução do FONSET nos dois últimos anos e manifestou-se
favorável à sua recondução à presidência do FONSET. Destacou a importância do Lançamento da
Revista FONSET, atribuindo-a ao empenho pessoal do Presidente Nilton Vasconcelos. O Secretário
Carlos Pimenta – MG informou que é o primeiro Secretário do Trabalho de Minas, pois a secretaria que
era de assistência social e trabalho, foi desmembrada. Falou da importância da troca de informações e
experiências promovidas pelas reuniões do FONSET. Comentou que em seu primeiro dia de trabalho,
recebeu uma determinação do Ministério Público de que toda a qualificação profissional em Minas
teria que ser através de licitação. Concordou, em parte, com a medida, visto que grande parte da
qualificação em Minas Gerais foi feita através das organizações não governamentais, com algumas
péssimas experiências e resultados inexpressivos. Registrou que está sendo articulada uma parceria
com o sistema S, que já tem uma ampla experiência e atende a todos os requisitos da Lei 8666. Sugeriu
que a questão da licitação para qualificação seja discutida pelo FONSET. Comentou sobre o programa
“Usina do Trabalho” que se tornará um projeto estruturador do Governo de Minas. Salientou que os
recursos federais devem ter uma forma mais simplificada de chegar aos estados, tal como o fundo
nacional de saúde, pois da forma que está é difícil se conseguir, quase impossível se prestar contas e
impossível de gastá-lo. Falou sobre a questão do PlanSeQ para a Copa do Mundo, cuja licitação não
foi feita até o momento. Ressaltou a necessidade de se solicitar uma audiência com o Ministro do
Trabalho para expor todas essas dificuldades, principalmente a questão da qualificação.O Secretário
José Hage – PA, falou que os problemas enfrentados pelo seu estado, são muito parecidos com os do
demais. Relatou sobre as obras da Hidrelétrica de Belo Monte, onde o Governo Federal autorizou o
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licenciamento ambiental, mas deveria também ter ouvido o Estado sobre a demanda da qualificação.
Reiterou a necessidade de se articular uma ida a Brasília para expor os problemas dos entes federados.
Parabenizou o Presidente Nilton Vasconcelos pela condução do FONSET. O Secretário Antônio Carlos
Maranhão – Pernambuco, registrou que sua Secretaria também é nova, pois foi feita a dissociação entre
a assistência social, trabalho e qualificação, e que ele não vem da área política. Registrou a sua
preocupação com a forma arcaica da tramitação de recursos para a área do trabalho e com os
“operadores” da qualificação, as organizações não governamentais. Salientou que a questão das ONG´s
é tão preocupante quanto a falta de recursos. Acrescentou que no seu entendimento a qualificação
profissional é uma etapa do processo de educação, não podendo ser dissociada .Salientou que a
realidade do mundo do trabalho vem mudando e a política não pode ser a política do passado, mas sim
antenada com as necessidades do mundo do trabalho. Destacou que uma qualificação tem que preparar
o trabalhador para a competitividade, para que a porta de saída do programa de qualificação seja a porta
de entrada no mundo do trabalho, com as competências requeridas nos processos de seleção. Afirmou
que qualificação não é assistencialismo, mas sim um direito substantivo do cidadão, tal como a
educação. Registrou sua satisfação em participar da Reunião do FONSET. A Secretária Aparecida
Ramos – PB afirmou que falar em qualificação é falar em gestão compartilhada, estados, municípios e
entes federados. Relatou que na Paraíba há carência de mão-de-obra qualificada, porém o índice de
desempregados é altíssimo. Falou sobre as ONG`s que querem desenvolver qualificação sem conhecer
a realidade do município. Afirmou que a educação está totalmente deslocada da política de emprego e
que para haver crescimento real é necessária a adoção de ações efetivas e articuladas no campo da
assistência, da educação e do trabalho, o que não existe atualmente. Após a apresentação dos
representantes estaduais, o Presidente Nilton Vasconcelos passou a palavra para o Presidente do
CODEFAT, Luigi Nese. O Presidente do CODEFAT ressaltou que a questão da qualificação é o ponto
chave do CODEFAT. Afirmou que muitos recursos foram destinados à qualificação, mas que
infelizmente, devido aos cortes feitos, não foi possível direcionar mais recursos para esta área. Afirmou
que entende que qualificação não pode ser considerada despesa, mas sim um investimento.
Acrescentou que para o PAC ser atuante, não pode ser dissociado do processo de qualificação. Relatou
que foi feito um levantamento dos dados existentes e da maneira como é operado o processo de
qualificação, através de um estudo da UNB, distribuído aos participantes da reunião. Informou que foi
convocada uma reunião especial do CODEFAT com o objetivo de reestruturar o processo de
qualificação. Afirmou que o Ministro Lupi está empenhado no sentido de melhorar esses
procedimentos. Em seguida, o presidente passou a palavra para o Secretário Adjunto de Políticas
Públicas de Emprego, Manoel Eugênio. O Secretário Adjunto iniciou sua fala reiterando que o
panorama da qualificação não pode continuar como está, porém é necessário que haja o
reconhecimento de que as falhas são de ambos os lados. Destacou que o Ministério reconhece que a
questão da qualificação tem que ser repensada. Relatou que também é preocupante a questão da
volatilidade dos postos de trabalho nos entes federativos. Informou que levará essa discussão para o
Ministro através do Secretário Carlo Simi, de que precisamos urgentemente promover grupos de
trabalho em que tenha a participação do FONSET. Acrescentou que é necessário se discutir sobre a
efetividade dos recursos que vão para o sistema S. Salientou que os recursos existem, porém é
necessário se rever a gestão desses recursos. O Secretário Carlos Pimenta - MG afirmou que está
faltando uma maior proximidade do Governo Federal com os estados, pois quem conhece a realidade
de cada estado é a próprio estado. O Secretário do Paraná ratificou que a questão do pacto federativo é
absolutamente fundamental, criar o sistema e discutir o financiamento. A Secretária Tânia Garib
destacou a importância de se construir, com brevidade, um plano nacional de qualificação e salientou
que todos devem se articular, se sentir partícipe nesse processo a fim de construí-lo. Em seguida o
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Presidente Nilton Vasconcelos fez uma rápida apresentação da 3ª Edição da Revista FONSET,
destacando o texto de abertura da Diretora do escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, como também
de outros artigos, analisando experiências no âmbito do trabalho decente. Dando continuidade à
discussão da pauta, o Presidente Nilton Vasconcelos passou a palavra para o Assessor Especial para
Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Mário Barbosa, que fez uma
apresentação sobre a Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Mário Barbosa destacou
que os problemas estruturais enfrentados atualmente não têm respostas imediatas, e que se tem que
buscar soluções também a médio e longo prazo e a Conferência Nacional de Emprego e Trabalho
Decente é um instrumento fundamental na construção da capacidade do estado brasileiro de enfrentar
efetivamente os seus problemas. O Presidente Nilton Vasconcelos passou a palavra para a Diretora da
OIT, Laís Abramo. A Diretora da OIT declarou que o conceito de trabalho decente foi formalizado pela
OIT em 1999 e hoje é algo que está sendo cada vez mais assumido no âmbito nacional e internacional,
não apenas pelos governos, como também pelos constituintes tripartites da OIT, as organizações de
trabalhadores e trabalhadoras. Felicitou o Governo brasileiro pela proposta da convocação da
Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Ressaltou a importância da construção das
agendas estaduais de trabalho decente, sendo a Bahia pioneira nesta experiência. Destacou a assinatura
do Termo de Compromisso que foi assinado em Costa do Sauípe em 2008, o qual vários governadores
de estado assumiram o compromisso de desenvolverem agendas do trabalho decente em seus
municípios. Informou que o processo se iniciou no Brasil em 2003 com a assinatura de um memorando
de entendimentos entre o Presidente Lula e o Diretor Geral da OIT e se corporificou no lançamento da
Agenda Nacional do Trabalho Decente em 2006, cujo grande objetivo é gerar trabalho decente para
superar a pobreza e as desigualdades sociais. Ressaltou que teve o prazer de participar da Reunião de
reorganização do FONSET em março de 2009, quando também se iniciou a crise econômica mundial.
Enfatizou que no âmbito internacional, a agenda do trabalho decente também foi uma resposta eficaz à
crise econômica, pois mostrou que na sua raiz estava um processo de desvalorização do trabalho e que
existia uma crise de emprego anterior à crise financeira internacional, sendo fundamental garantir o
cumprimento dos direitos do trabalho. Parabenizou o Presidente Nilton Vasconcelos pela produção da
Revista Fonset, que sempre traz elementos muito importantes para discussão. Comunicou que foi
concluído no final de 2010 o projeto de uma agenda de trabalho decente para a juventude. Reiterou o
papel da OIT, apoiando os esforços nacionais e atuando como uma assistência técnica conforme a
necessidade dos constituintes (governos, empregadores e trabalhadores). O Presidente Nilton
Vasconcelos pediu licença para ausentar-se temporariamente da reunião devido à necessidade de
participar das negociações para finalizar uma greve dos trabalhadores da construção civil. Antes de se
retirar, o Presidente do FONSET registrou que o Fórum não tinha sido convidado para integrar a
Comissão Nacional Organizadora da Conferência. Comentou ainda sobre o financiamento da
Conferência, para que seja inserida no orçamento esta despesa. O Subsecretário Tarciso Vargas – ES
passou a conduzir os trabalhos, após a ausência momentânea do Presidente Nilton. O Assessor Especial
do Ministério, Mário Barbosa, registrou que o governo federal assumiu o compromisso de levar à
Conferência Nacional, a se realizar em Brasília, todos os delegados e delegadas que forem eleitos
pelos estados. Quanto à participação do FONSET, declarou que buscará assegurar que o Fórum possa
participar das reuniões da Comissão Organizadora Nacional. Em seguida, o senhor Tarciso Vargas deu
continuidade às discussões sobre a Conferência Nacional. O representante da Prefeitura de Curitiba,
José Correia, pediu a palavra e relatou que dia 12 de abril do corrente ano, em Curitiba/PR, será
lançada a Agenda do Trabalho Decente e estendeu o convite para todos os participantes. Comentou
ainda que a participação de Curitiba na reunião do FONSET tem por objetivo buscar soluções e trocar
experiências para aplicá-las na referida capital. Após os esclarecimentos sobre a Conferência Nacional,
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o Secretário Adjunto da Secretaria de Políticas Públicas do MTE, Manoel Eugênio, informou que foi
encaminhado no ano passado um projeto de lei para garantir, no mínimo, uma alocação de recursos no
âmbito do FAT, ou seja um percentual mínimo de qualificação profissional, para minimizar esses
cortes de recursos. Salientou que a questão dos recursos para a qualificação profissional não passa
somente pelo montante do valor, por isso é necessário se pensar quais são as possibilidades de outras
fontes de recursos para o financiamento da política pública de qualificação profissional. A Secretária
Tânia Garib declarou que reconhece que os recursos não podem vir exclusivamente do FAT, mas
reiterou que o país tem que tomar para si uma política de qualificação, juntamente com os estados e
municípios. O Coordenador do SINE-CE, Ari Célio, falou que a rede de atendimento precisa ser
revitalizada, pois os recursos que chegam ao estado não são suficientes para manter. Ressaltou que no
ano de 2010, o Sine CE só funcionou porque o governo estadual o sustentou. A Diretora do
Departamento do Trabalho, Emprego e Renda do Paraná, Elietti Vilela, falou sobre a questão do
pessoal terceirizado, que faz atendimento aos beneficiários do seguro-desemprego e cuja contratação é
condenada pelo Ministério Público. Informou que o Paraná está respondendo uma ação civil pública
por ter feito esse tipo de contratação. Registrou que o estado não faz concurso em função de uma
delegação por convênio. Concluiu que esta situação precisa ser solucionada, pois a manutenção desse
sistema está extremamente precarizada. O Secretário Marcelo Freitas – SE relatou que assumiu a
Secretaria há 30 dias e já recebeu mais de 50 prefeitos preocupados com a questão da qualificação.
Enfatizou que é indispensável a adoção de medidas urgentes para resolver essa situação. Após o
intervalo para o almoço, os trabalhos são retomados, com a apresentação do Presidente do CODEFAT,
Luigi Nese. O Presidente do CODEFAT apresentou uma proposta que poderá aumentar a
empregabilidade através da redução da carga tributária. Destacou que o setor de serviços é o setor mais
importante na economia brasileira atualmente , e deu como exemplo o ano de 2009, que mesmo sem
benefício fiscal, sem financiamento e sem incentivo, manteve o índice de emprego no país. Informou
que a proposta está baseada na substituição dos recolhimentos do INSS das empresas sobre a folha de
pagamento, para uma contribuição sobre a movimentação financeira. O Diretor Geral da Fundação do
Trabalho do Mato Grosso do Sul, Cícero Ávila parabenizou o Presidente do CODEFAT pela proposta
apresentada e solicitou o apoio do CODEFAT na construção de uma proposta do sistema público de
emprego. Em decorrência de todas as questões levantadas pelos Secretários e Secretárias, o Presidente
Nilton Vasconcelos propôs a realização de uma audiência com o Ministro, para demonstrar o apoio e o
interesse em buscar solução para a questão da qualificação. O Presidente Luigi Nese sugeriu que seja
solicitada também uma Reunião com o Ministro do Planejamento. Reajuste da Anuidade 2011 - O
Presidente Nilton Vasconcelos deu seguimento à pauta, apresentando as questões administrativas do
FONSET. Relatou que algumas secretarias não puderam fazer o pagamento da anuidade do FONSET
devido a um parecer da PGE que exigia uma autorização legislativa. Afirmou que foi mantido um
entendimento com o estado do Paraná no sentido de se estabelecer um convênio entre o FONSET e a
secretaria respectiva, gerando a necessidade da prestação de contas. Informou que o lançamento da
Revista FONSET só foi concretizado após muito esforço, devido a dificuldades financeiras. Destacou
que a Revista Fonset tem por objetivo difundir idéias, pois a distribuição é feita para todos os
parlamentares estaduais e federais, ministérios, desembargadores, sindicatos, etc. Por esta razão, a
anuidade precisa ser reajustada, sugerindo-se o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para suprir às
despesas inerentes ao funcionamento do Fonset. Comunicou que o FONSET teve que contratar uma
advogada devido a uma ação trabalhista movida pela servidora do Distrito Federal, que prestava
serviços administrativos ao FONSET e ao FONSEAS. Destacou a ação foi indeferida em primeira
instância, dando ganho de causa ao FONSET, porém a servidora pode recorrer. Relatou que houve
aumento das despesas com aluguel dos espaços para realização das reuniões do Fórum, envio das
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publicações, além da regularização de toda a documentação fiscal e contábil. Após a exposição de
motivos feita pelo Presidente Nilton Vasconcelos, foi aprovada pelos Secretários(as) presentes, o
reajuste da anuidade 2011 do FONSET para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Representação do
FONSET no Conselho Nacional de Economia Solidária (Titular e Suplente): Foi designado o
Secretário do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Carlos Pimenta e o Presidente Nilton Vasconcelos
– Bahia, respectivamente titular e suplente, para representar o FONSET no Conselho Nacional de
Economia Solidária - CONAES. O que ocorrer: O Presidente do FONSET, atendendo à solicitação dos
secretários(as) estaduais, deflagrou a instalação de uma Câmara Técnica composta por representantes
das Secretarias estaduais do trabalho com o objetivo de desenvolver propostas para implantação do
sistema único do trabalho, emprego e renda, a qual será articulada pela Secretaria do Trabalho do
Paraná. Ficou acordado que a próxima reunião ordinária do Fonset, será em Curitiba/PR, no mês de
julho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos e encerrou a Reunião.

Salvador/BA, 02 de março 2011.
Por estarem todos de acordo, assinam os presentes.
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