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Ata da 84ª Reunião do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho
Aos 29 dias do mês de julho de 2011, atenderam à convocação da presidência para a realização da 84ª
Reunião do Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Trabalho - FONSET, no Salão Panorâmico do
Hotel Carimã, em Foz do Iguaçu/PR, os titulares ou representantes das Secretarias Estaduais, a saber:
MARIA BETÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA – Secretária Adjunta do Trabalho, Emprego e Renda de
ALAGOAS, 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, GLAUCO ROJAS IVO – Secretário do Trabalho do
DISTRITO FEDERAL, TARCISO CELSO VIEIRA DE VARGAS – Subsecretário do Trabalho –
ESPÍRITO SANTO, HUDSON ROBERTO BORGES DA SILVA – Assessor Parlamentar da
Superintendência do Trabalho da Secretaria de Cidadania e Trabalho de GOIÁS, JOSÉ ANTÔNIO
BARROS HELUY – Secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária do MARANHÃO, JEAN
ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA – Secretário Adjunto de Trabalho e Emprego da Secretaria de
Estado do Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social do MATO GROSSO, CÍCERO AVILA
DE LIMA – Diretor Geral da Fundação do Trabalho do MATO GROSSO DO SUL, HÉLIO
AUGUSTO MARTINS RABELO – Secretário do Trabalho e Emprego de MINAS GERAIS, JOSÉ
ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR – Secretário do Trabalho, Emprego e Renda do PARÁ, MARIA
APARECIDA RAMOS DE MENEZES – Secretária do Desenvolvimento Humano da 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, LUIZ EDUARDO CARNEIRO COSTA- Secretário de
Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social do RIO GRANDE DO NORTE,
FERNANDO LOBO JÚNIOR – Coordenador do Observatório de Emprego e Renda do RIO DE
JANEIRO, MARIA MARLENE LIMA FONTENELLE – Diretora do Departamento de Políticas de
Emprego - RORAIMA, DEMETRIUS DE AZEVEDO MOURA – Diretor de Trabalho e Emprego de
SANTA CATARINA, CARLOS ROBERTO ACHILLES – Coordenador de Operações SÃO
PAULO, MARCELO HENRIQUE DA SILVA FREITAS – Secretário do Trabalho de SERGIPE,
AGIMIRO DIAS DA COSTA – Secretário de Estado do Trabalho e Assistência Social –
TOCANTINS, contando ainda com as ilustres presenças: LAÍS ABRAMO - Diretora do Escritório
da OIT no Brasil, MARCELO MACHADO FERES – Coordenador Geral de Planejamento e Gestão
da Rede Federal da Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional do Ministério da Educação,
RAQUEL CARVALHO – Chefe de Divisão de Intercâmbio e Cooperação Técnica do Ministério do
Trabalho e Emprego, ANA PAULA DA SILVA – Diretora de Qualificação do Ministério do
Trabalho e Emprego. Iniciando a reunião, o Presidente Nilton Vasconcelos saudou e agradeceu a
presença de todos, e em especial ao anfitrião do evento, o Secretário Romanelli -PR, pela acolhida aos
colegas de todo o país. Destacou ainda as presenças do representante da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marcelo Feres; da Chefe de Divisão de
Intercâmbio e Cooperação Técnica do MTE, Raquel Carvalho; da Diretora de Qualificação do MTE,
Ana Paula da Silva; da Diretora da OIT no Brasil, Laís Abramo, do Superintendente Regional de
Trabalho e Emprego do Paraná, Neivo Deraldino e do Deputado Estadual/PR Reni Pereira. Registrou
ainda a presença dos representantes de órgãos vinculados à Secretaria do Trabalho do Paraná. Em
seguida, o Presidente Nilton Vasconcelos submeteu à apreciação e foi aprovada a seguinte pauta: 1)
Lançamento da 4ª Edição da Revista FONSET; 2) Apresentação sobre o PRONATEC; 3)
Conferências Estaduais do Emprego e Trabalho Decente; 4) Alteração da Resolução nº 575 do
CODEFAT; 5) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de 25/05/11 6) O que ocorrer.
Dando início aos trabalhos, o Presidente Nilton Vasconcelos passou a palavra para o Secretário do
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Paraná, anfitrião nesta oportunidade. O Secretário Romanelli deu as boas vindas a todos os
participantes e manifestou sua satisfação em sediar a 84ª Reunião do FONSET, o que há muito tempo
não ocorria. Agradeceu ao Presidente do Fonset por ter aceito o convite e destacou a presença dos
membros do Conselho Tripartite Estadual do Trabalho e do grupo executivo da agenda do Trabalho
Decente. Ressaltou que o maior desafio de todos é fortalecer o sistema público do trabalho e que o
âmbito do FONSET, é o âmbito do debate, da discussão, do aprofundamento das questões preocupantes
do mundo do trabalho. Ressaltou ainda que as Conferências estaduais representam um importante
espaço para defender o sistema público de emprego, fazendo avançar as parcerias a favor do
trabalhador. Em seguida, o Presidente Nilton Vasconcelos passou a palavra para a Diretora da OIT no
Brasil, Laís Abramo. A Diretora da OIT destacou a importância do Termo de Cooperação firmado com
o FONSET, visando a realização de seminários regionais, que permitem conhecer melhor a realidade
do mundo do trabalho nos distintos estados da Federação e elogiou todo o processo de engajamento do
FONSET na preparação da Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Informou que na
100ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, os temas básicos para discussão foram a
questão do trabalho doméstico, a inspeção do trabalho e o piso de proteção social. Destacou a
importância da presença do Brasil nessa Conferência com uma delegação tripartite mas com a presença
de juízes do trabalho, de representantes do parlamento, da federação nacional dos trabalhadores
domésticos e enfatizou seu papel de destaque não apenas na aprovação da convenção, como também na
discussão da inspeção do trabalho e do piso de proteção social. Relatou que a nova norma internacional
específica sobre o trabalho doméstico resgata os trabalhadores e trabalhadoras domésticas de uma
situação de invisibilidade e de uma idéia de que esses trabalhadores(as) são de segunda categoria.
Ressaltou que a partir dessa convenção, houve o reconhecimento internacional de que esses
trabalhadores(as) são parte constitutiva da classe trabalhadora, são profissionais e devem ter os mesmos
direitos. Informou que no Brasil são 7,2 milhões de pessoas que trabalham como trabalhadores
domésticos e representam a maior categoria de força de trabalho feminina. 1) Lançamento da 4ª
Edição da Revista FONSET: iniciando a discussão da pauta, o Presidente fez uma apresentação sobre
a nova edição da Revista FONSET que traz as últimas deliberações do Fórum e faz ainda um balanço
sobre as Conferências estaduais do trabalho decente, o Dia Nacional em Defesa do Sistema Público de
Emprego, entrevistas com personalidades importantes do mundo do trabalho, como por exemplo o
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Eliezer Pacheco. O Secretário Romanelli
– PR parabenizou o Presidente Nilton Vasconcelos pela publicação da 4ª Edição da Revista FONSET,
destacando a qualidade da diagramação e dos temas abordados, constituindo um instrumento
importante para divulgar, de forma transparente, as posições das secretarias estaduais do trabalho. Tal
posicionamento foi acompanhado pelas demais representações presentes, estabelecendo-se que uma
edição seja lançada a cada reunião ordinária. 2) Apresentação sobre o PRONATEC: o Presidente
Nilton Vasconcelos passou a palavra para o representante do MEC, Marcelo Feres, que fez a
explanação sobre o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego,
lançado em abril deste ano pelo Governo Federal, que é constituído por um conjunto de ações que visa
a ampliação da educação profissional no país, através do aumento no nº de vagas no ensino técnico e
nos cursos de qualificação profissional. O Presidente Nilton Vasconcelos agradeceu ao representante da
SETEC pela apresentação e salientou que é preciso destacar a necessidade de articulação com o Sine e
com o próprio programa nacional de qualificação, de forma à vinculação com o Sistema SINE, ao
próprio programa nacional de qualificação, de forma que não haja superposições. Destacou que o
PRONATEC é muito bem vindo porque representa um grande avanço sob o ponto de vista de atender à
extraordinária demanda da qualificação. Em seguida passou a palavra para a Coordenadora de
Qualificação do MTE, Ana Paula Silva. A Coordenadora cumprimentou a todos em nome do Ministro
Carlos Lupi e do Secretário de Políticas Públicas de Emprego, Carlo Simi, que tem coordenado
pessoalmente todas as discussões em relação ao Pronatec e considerou muito importante a sua
2

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

participação nesta Reunião do FONSET, para que possam ser passadas as informações mais
atualizadas. Informou que o PRONATEC tem dois “vieses” que requerem aprofundamento: um deles é
a questão do operativo técnico que começou a ser abordado pelo MEC, e a outra é a discussão do
projeto de lei em si e de como o sistema nacional de emprego está colocado nessa ação. Informou que
participou da audiência pública sobre o PRONATEC que posteriormente resultou em reuniões com os
relatores. Registrou que o MTE apresentou ao MEC proposta no que tange ao atendimento ao
trabalhador segurado, considerando ser impossível discutir qualquer tipo de encaminhamento que não
seja via Sine. Em seguida, o Presidente Nilton Vasconcelos passou a palavra para o Secretário do
Paraná, Luiz Cláudio Romanelli, o qual ressaltou que as emendas apresentadas melhoram o projeto e
que são uma contribuição do FONSET. O Secretário de Pernambuco, Antônio Carlos Maranhão,
destacou a importância da discussão entre o Ministério do Trabalho e o da Educação, que possibilita
uma oportunidade de crescimento, pois são duas visões olhando para o mesmo tema: a expertise do
mundo do trabalho e a expertise da formação profissional. Ressaltou que o Pronatec é uma
oportunidade ímpar para dar sentido ao nível médio de educação no Brasil, posssibilitando ao egresso
do ensino médio da rede pública, uma qualificação profissional. Parabenizou o Secretário Romanelli –
PR, pelo esforço e pela objetividade do trabalho que apresentou. Porém salientou que a entrada, a
orientação, a reinserção do trabalhador pós-qualificação tem que estar no Sistema Nacional de
Emprego, corrigindo-se as atuais fragilidades. Relatou ainda sobre a questão da abrangência da
capacidade do Sistema S. Destacou que o perfil do trabalhador deve ser definido pelo mundo real do
trabalho, garantindo a sua inserção. Afirmou que é necessário rever a questão dos critérios para o
credenciamento das entidades, para que o trabalhador seja reconhecido como “qualificado”, no mundo
do trabalho. Em seguida, a Secretária da Paraíba, Aparecida Ramos, reiterou o pronunciamento do
Secretário de Pernambuco e lamentou a ausência do Ministro do Trabalho, Dr. Carlos Lupi, neste
momento de discussão tão importante, como também em todas as reuniões do FONSET. Comentou que
o Ministério da Educação deveria ter promovido um encontro conjunto com as Secretarias Estaduais do
Trabalho com o objetivo de ouvir os estados. Comentou sobre a desvinculação existente entre o
Ministério da Educação e o do Trabalho, o qual foi colocado totalmente à parte neste processo de
qualificação. Chamou a atenção para as universidades públicas que possuem escolas técnicas e que não
foram incluídas no Programa. Questionou a qualidade das organizações que não estão preparadas para
desenvolver cursos de qualificação e nem sequer conhecem a realidade da região. Em seguida, o
representante do Rio de Janeiro, Fernando Lobo, se pronunciou, oferecendo o seu estado para sediar a
próxima reunião do FONSET. Falou sobre a questão da empregabilidade após os cursos de qualificação
e da necessidade de fiscalização dos recursos repassados para as ONG´s e OCIP´s, pois as Secretarias
são co-responsáveis pela gestão desses recursos. Manifestou apoio ao Ministro Lupi com relação as
críticas recebidas pela má gestão do recurso do CODEFAT. O Diretor Geral da Fundação do Trabalho
do Mato Grosso do Sul, Cícero Ávila iniciou sua fala parabenizando o Secretário Romanelli pela
elaboração das emendas ao Projeto de Lei que está tramitando no Congresso Nacional. Parabenizou a
Presidente Dilma Rousseff pela iniciativa na implementação de um projeto com a concepção da
educação e da formação profissional, garantindo o acesso à educação a todos os trabalhadores. Reiterou
o posicionamento do Secretário de Pernambuco, sobre a necessidade de participação do sistema público
de emprego no PRONATEC, questão muito bem traduzida na proposta de emenda formulada pelo
Secretário Romanelli. Falou da necessidade de se construir um grupo de trabalho para fazer uma
interlocução sobre a maneira que se dará o funcionamento desse Programa, juntamente com o MTE e o
Ministério da Educação, evitando futuras dificuldades de ordem operacional. Comentou ainda sobre o
controle social, afirmando que deve-se preocupar com a forma que se dará nos estados, pois são os
locais em que as políticas regionais e estaduais de educação profissional são formuladas. Solicitou ao
Presidente do FONSET que seja retomada para discussão, a pauta da redução da distribuição dos
recursos para o PlanTeQ, devido às dificuldades no controle social da execução dos PlanSeQ´s, pois
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eles não passam por dentro da estrutura do Sistema Nacional de Emprego. O Secretário Marcelo Freitas
– SE, relatou que 3 ou 4 entidades executoras estão sendo investigadas pela Polícia Federal, porém os
contratos não foram feitos pela Secretaria do Trabalho de Sergipe. Informou ainda que mesmo após as
denúncias, as entidades envolvidas continuam recebendo os recursos do MTE. Falou que esteve
presente na Cerimônia de Lançamento do PRONATEC, juntamente com o Presidente do FONSET,
ocasião em que constataram que o Ministério do Trabalho e as Secretarias estaduais estavam à margem
desse processo. O Secretário do Estado de Tocantins, Agimiro Dias da Costa, parabenizou o Presidente
Nilton Vasconcelos pela 4ª edição da Revista FONSET, e ratificou a necessidade da participação do
Senhor Ministro do Trabalho e Emprego nas Reuniões do Fórum, para dirimir questões levantadas
pelos representantes estaduais. Falou sobre as dificuldades para inserção no mercado de trabalho dos
trabalhadores que fazem cursos de capacitação no SINE. Afirmou que é necessário que o MEC e o
MTE entrem em acordo, promovendo uma ampla discussão a fim de não prejudicar o sistema público
de emprego. O representantante de Minas Gerais, Hélio Rabelo, parabenizou pela qualidade da 4ª
Edição da Revista FONSET. Destacou como positivo o convite feito pelo anfitrião, Secretário
Romanelli, a integrantes da sociedade local e em especial aos representantes do Conselho Tripartite,
para participarem desta Reunião. Comentou que os Sines não poderiam deixar de ser incluídos no
processo de implementação do PRONATEC. Falou da necessidade de mobilização das bancadas pelos
Secretários(as), e sugeriu que fosse articulada uma Reunião com os Ministros da Educação e do
Trabalho com o FONSET para discutir sobre a execução dessa política pública. O Presidente Nilton
Vasconcelos solicitou o apoio de todos para que o Secretário Romanelli – PR continue conduzindo a
matéria referente ao PRONATEC, da maneira como tem feito. Reiterou a questão da necessidade
imediata de se mobilizar as bancadas, pedindo apoio para as alterações propostas. Relatou que já foi
mencionada em reuniões anteriores do FONSET, a preocupação com os PlanSeQ´s. Falou sobre a
criação do “GT FONSET” que constitui um grupo de trabalho composto por técnicos das diversas
secretarias estaduais, com o objetivo de qualificar as reuniões do FONSET, contribuindo para elevação
do nível das deliberações . Sugeriu que o primeiro tema a ser discutido pelo grupo seja o PRONATEC
e sua implementação. Afirmou que o PRONATEC não pode se estabelecer em detrimento da PNQ –
Plano Nacional de Qualificação. Ressaltou que o Senhor Ministro do Trabalho tem sido convidado para
todas as reuniões do FONSET, bem como foram solicitadas algumas audiências com o mesmo, a fim
de apresentar questões importantes relativas ao Sistema Público de Emprego. Porém, salientou que o
MTE nunca deixou de encaminhar um representante para participar das reuniões, mas argumentou que
a presença do Ministro iria agregar mais prestígio ao FONSET, o qual busca ser um parceiro do
Ministério e principalmente fortalecendo-o nesse processo de implantação do Pronatec. A Secretária do
Piauí, Larissa Maia, reiterou a fala do Presidente do FONSET, destacando a necessidade de integração
e parceria na implementação do Pronatec, o qual se constitui teoricamente numa bela política pública,
assim como o Sistema Público de Emprego. Porém, afirmou que é necessário “fazer acontecer”.
Destacou a importância da discussão que estava ocorrendo na Reunião do FONSET, com a
apresentação de representantes do MEC, do MTE, e da apresentação das emendas ao PRONATEC,
sugeridas pelas Secretarias Estaduais do Trabalho. Destacou que não se tem como tratar a qualificação
dissociada da educação, pois ambas andam de mãos dadas e são sinônimos de cidadania. O
representante do MEC, Marcelo Feres, afirmou que o debate sobre o Pronatec foi muito enriquecedor,
com visões distintas, mas certamente contribuindo para a busca de soluções de forma conjunta. Relatou
que no momento da concepção do Pronatec houve reuniões com representantes do MEC, do MTE e do
MDS, não sendo portanto uma ação que partiu de forma isolada ou desintegrada. Porém, o ônus da
iniciativa é do MEC. Informou que as Universidades podem atuar no âmbito do PRONATEC, não
havendo nenhuma restrição. Frisou ainda que em termos gerais houve um grande avanço na educação
profissional, fruto do trabalho de uma equipe muito comprometida. Afirmou que em relação às críticas
ao Sistema S, o MEC vem propondo um realinhamento estratégico com relação ao papel deste sistema
4
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na sociedade, no que diz respeito a educação profissional, haja vista que o recurso recebido
potencializa um nível de contribuição muito maior. Agradeceu ao Presidente Nilton Vasconcelos pelo
convite para participar da Reunião do Fonset e parabenizou pela excelente receptividade. A
Coordenadora de Qualificação do MTE, Ana Paula Silva, afirmou que quando recebeu a minuta final
do projeto de lei, se manifestou e apresentou sugestões como a inclusão do termo Sistema Público de
Emprego. Informou que não existe problema de relacionamento entre o MEC e o MTE. O Secretário do
Pará relatou que já tentou marcar uma audiência com o Ministro Carlos Lupi, sem sucesso. 3)
Conferências Estaduais do Emprego e Trabalho Decente: Após o intervalo para o almoço, o
Presidente Nilton Vasconcelos retomou os trabalhos, passando a palavra para Raquel Carvalho,
representante do Assessor Internacional do Ministro do Trabalho e Emprego e Coordenador Geral da
Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente, Dr. Mário Barbosa. Informou ainda que o
FONSET tem assento como convidado na Comissão Organizadora Nacional - CON. A Chefe de
Divisão de Intercâmbio da Assessoria Internacional do Ministério do Trabalho e Emprego, Raquel
Carvalho, falou sobre os três documentos essenciais para a Conferência: o texto base (composto pelos
quatro eixos temáticos), o manual orientador e o texto de subsídio. Informou que a data da Conferência
Nacional será alterada para 08 a 11 de maio, mas será confirmada posteriormente. Destacou que no site
do MTE encontram-se os boletins informativos sobre o andamento das conferências municipais e
estaduais. Em seguida, o Presidente Nilton Vasconcelos, passou a palavra para a Dra. Laís Abramo, a
qual destacou que a Revista FONSET é uma contribuição enorme para generalização do debate sobre o
trabalho decente e ressaltou a magnitude que a conferência está adquirindo. Informou que a OIT,
através do convênio firmado com o FONSET, ofereceu apoio técnico aos estados que necessitarem,
citou as oficinas de indicadores que estão sendo realizadas em algumas capitais, começando por
Curitiba. O Secretário Romanelli afirmou que o encontro realizado na capital do Paraná foi muito bem
sucedido. O Secretário Adjunto de Minas Gerais, Hélio Rabelo, apresentou alguns pontos importantes
da Conferência do Trabalho Decente do seu estado, amplamente discutida com trabalhadores e
empregadores. O Presidente Nilton Vasconcelos parabenizou o estado de Minas Gerais pelo processo
de construção da Conferência. Ressaltou que o tripartismo está sendo adotado por todos os estados,
sendo um dos critérios da Conferência Nacional. Já o paritarismo não é obrigatório, mas é desejável.
Em seguida, cada Secretário fez um breve relato sobre o andamento da conferência de seus estados,
enfatizando a questão do financiamento. 4) Alteração da Resolução 575 do Codefat: Retomando a
discussão ocorrida na Reunião extraordinária realizada em Brasília em 25/05/11, o Presidente lembrou
que foi aprovada uma carta que seria encaminhada pelo FONSET à Presidente Dilma, cujo teor faz
diversos apelos em busca de mudanças na política do trabalho. Ressaltou que a carta, cuja cópia foi
distribuída a todos, foi elaborada pela Comissão de Secretários e seu teor foi acordado por
unanimidade. Mencionou ainda ter surgido posteriormente manifestações de divergência com o
conteúdo do documento por parte de alguns Secretários. Informou que o não encaminhamento da
correspondência deveu-se a um apelo apresentado pelo Presidente do CODEFAT, Luigi Nese, durante
os debates naquele pleno sobre a Resolução 575. Em contrapartida seria incluído na referida Resolução
um dispositivo que condicionasse o conveniamento de programas de qualificação com os municípios à
existência de unidades do Sine na mesma municipalidade. Considerou que o assunto estava superado
solicitando o apoio de todos. Aberta a discussão à unanimidade dos presentes, foi aprovada a condução
adotada para a questão. 5) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de 25/05/11: dando
seguimento a pauta, foi aprovada por todos a Ata da Reunião Extraordinária do Fonset, ocorrida em 25
de maio de 2011, a qual já havia sido encaminhada anteriormente por e-mail para todos os
Secretários(as). 6) O que ocorrer: o Presidente Nilton Vasconcelos propôs que a próxima reunião
ordinária do FONSET seja no dia 02 de dezembro, acatando o convite do representante do estado do
Rio de Janeiro, para sediar o evento. Sugeriu ainda a realização de uma reunião extraordinária, no mês
de outubro em Brasília, bem como o agendamento da primeira reunião do GT FONSET, para o dia 30
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de setembro, em local a ser confirmado, e tendo como principais temas a implantação do MTE Mais
Emprego e o PRONATEC. Ressaltou que cada Secretaria Estadual deverá indicar um técnico para
representá-la. O Presidente Nilton Vasconcelos destacou ainda a realização do Dia Nacional em Defesa
do Sistema Público de Emprego, programado para o dia 17 de agosto, quando serão promovidas várias
atividades que salientem a importância do Sistema Público, como palestras, seminários e também a
produção de material de divulgação. Submeteu à apreciação de todos os propostas de um cartaz alusivo
a referida data. Informou que após os ajustes necessários, o material será reproduzido pelo FONSET e
distribuído para todas as Secretarias Estaduais. Finalizando os trabalhos, agradeceu a presença de todos
e reiterou o agradecimento ao Secretário Romanelli – PR, anfitrião da 84ª Reunião do FONSET,
parabenizou pela sua iniciativa em convidar os membros do Conselho Estadual e outros parceiros, e
pelo trabalho desenvolvido no estado do Paraná. O Secretário Romanelli falou da satisfação em receber
os participantes do FONSET em Foz do Iguaçu e parabenizou as equipes da Bahia e do Paraná pela
organização do evento, e destacou o trabalho desenvolvido pela presidência do FONSET. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente Nilton Vasconcelos encerrou a reunião.
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Foz do Iguaçu/PR, 29 de julho de 2011.
Por estarem todos de acordo, assinam os presentes.

01__________________________________
Maria Betânia Jatobá de Almeida
ALAGOAS

02______________________________________
Iranildes Gonzaga Caldas
AMAZONAS

03 ______________________________________
Nilton Vasconcelos Júnior
BAHIA

04_____________________________________
Glauco Rojas Ivo
DISTRITO FEDERAL

05____________________________________
Tarciso Celso Vieira de Vargas
ESPÍRITO SANTO
06____________________________________
Hudson Roberto Borges Silva
GOIÁS
07____________________________________
Hélio Augusto Martins Rabelo
MINAS GERAIS

08______________________________
Cícero Ávila de Lima
MATO GROSSO DO SUL

09______________________________
Jean Estevan Campos Oliveira
MATO GROSSO

10______________________________
José Antônio Barros Heluy
MARANHÃO

11______________________________
Maria Aparecida Ramos de Menezes
PARAÍBA

12______________________________
Luiz Cláudio Romanelli
PARANÁ

13______________________________
José Alfredo Silva Hage Júnior
PARÁ

14______________________________
Antônio Carlos Maranhão de Aguiar
PERNAMBUCO

15______________________________
Larissa Mendes Martins Maia
PIAUÍ
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16______________________________
Fernando Lobo
RIO DE JANEIRO

20______________________________
Maria Marlene Lima Fontenelli
RORAIMA

17______________________________
Luiz Eduardo Carneiro Costa
RIO GRANDE DO NORTE

21______________________________
Carlos Roberto Achilles
SÃO PAULO

18______________________________
Marcelo Henrique da Silva Freitas
SERGIPE

22______________________________
Demétrius de Azevedo Moura
SANTA CATARINA

19______________________________
Agimiro Dias da Costa
TOCANTINS
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