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Ata da 78ª Reunião do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2009, às 9 horas, nas instalações do
Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília/DF, reuniu-se o Fórum Nacional de
Secretários do Trabalho – FONSET, em sessão ordinária, com as presenças de RÉGIS
CAVALCANTE - Secretário do Trabalho, Emprego e Renda de ALAGOAS, MARIA
ANÉSIA NUNES – Secretária do Trabalho e Empreendedorismo do AMAPÁ,
NILTON VASCONCELOS – Presidente do FONSET e Secretário do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte da BAHIA, ARI CÉLIO RÉGIS MENDES - Coordenador
de Promoção do Trabalho e Renda – representando a Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social do CEARÁ, ROSANGELA BAPTISTA – representando a
Secretaria do Trabalho do DISTRITO FEDERAL, TARCISO CELSO VIEIRA DE
VARGAS – Secretário do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do
ESPIRÍTO SANTO, ODESSA MARTINS ARRUDA FLORÊNCIO Superintendente do Trabalho da Secretaria de Cidadania e Trabalho de GOIÁS, ANA
FABÍOLA M. PASCOAL – Chefe de Gabinete da Secretaria do Trabalho e Economia
Solidária – MARANHÃO, JULIANO FISICARO BORGES – Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Social de MINAS GERAIS, JEAN ESTEVAN CAMPOS DE
OLIVEIRA – Secretário Adjunto do Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência
Social do MATO GROSSO, IVANISE COELHO GASPARIM – Secretária do
Trabalho, Emprego e Renda do PARÁ, PE. NILSON NUNES DA SILVA – Secretário
Executivo da Secretaria do Desenvolvimento Humano da PARAÍBA, SUELY
RODRIGUES MEDEIROS – Diretora de Qualificação Profissional e Social do
PIAUÍ, MARCELO MELLO - Coordenador de Operações e CARLOS NABIL –
Assessor Técnico da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho de SÃO PAULO.
O Presidente Nilton Vasconcelos abriu a reunião submetendo à apreciação dos presentes
a pauta que foi aprovada na seguinte ordem: 1.Aprovação da Ata da 77ª Reunião do
FONSET; 2. Situação organizativa e contábil do FONSET; 3) Novo Estatuto e novo
Regimento do FONSET; 4. Proposta de contribuição anual; 5. Reunião
Conjunta Fonset / Fonseas; 6. Eleição do Tesoureiro; 7. Perspectivas do Sistema
Único do Trabalho 8. O que ocorrer. Aprovada com alterações, a discussão da pauta
teve início com assuntos administrativos, nesta ordem de discussão: 1) Aprovação da
Ata da 77ª Reunião do FONSET. Neste instante foi procedida pelos presentes a leitura,
a aprovação e assinatura da ata da 77ª Reunião do FONSET. 2) Situação organizativa e
contábil do FONSET. O Presidente Nilton Vasconcelos informou que foi realizada no
dia anterior, uma Reunião da Diretoria e Conselho Fiscal, que decidiu levar ao
conhecimento do Fórum a atual situação administrativa da Entidade, com vistas à
adoção de medidas pertinentes. Em seguida, apresentou o Relatório elaborado a partir da
documentação enviada pela Secretaria do DF, assim como de levantamento realizado em
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Cartório, conforme relação anexada a esta Ata. O Presidente relatou, ainda, a reunião
realizada no dia anterior, 24 de setembro, com o contador responsável pela contabilidade
da Instituição até meados de 2008, assim como, o resultado do levantamento realizado a
partir dos extratos da movimentação bancária na Caixa Econômica Federal. Constatouse que a conta corrente do FONSET (nº 35042-3, agência 2220), tinha saldo de R$
22.767,55 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco
centavos), em 29/07/2009, e, foi feita a aplicação da quantia de R$ 22.000,00 (vinte e
dois mil reais). Como a ata de posse da nova Diretoria Executiva só pode ser registrada
no mês de julho, nesta mesma data foi procedido o cancelamento das senhas de acesso à
conta para que nova senha fosse cadastrada, sustando, assim, as retiradas/transferências
que vinham sendo feitas sistematicamente pela Sra. Waldênia. Informou ter firmado
novo contrato com a empresa de contabilidade Via Contábil Consultoria e Negócios S/S
Ltda., que também atende ao FONSEAS, e pelo valor de praxe – um salário mínimo. O
contrato prevê uma auditoria nas planilhas de movimentação financeira apresentadas
pela Sra. Waldênia Prado, correspondentes ao período de julho a dezembro de 2008. Na
documentação acima mencionada não há informações relativas à condição em que a
servidora Waldênia Prado foi cedida pela Secretaria do Trabalho do DF, para prestar
serviços ao Fonset. Tampouco foi encontrado documento que autorizasse os débitos
mensais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) realizados pela referida
Senhora, ao longo dos últimos anos até o último mês de julho. Registre-se ter sido
localizada apenas uma autorização de pagamento assinada pelo ex-presidente Sr. Eliseu
Padilha em 30 de maio de 1995, para retiradas mensais no valor de R$1.000,00. As
retiradas vinham sendo realizadas sem conhecimento da nova Diretoria eleita em março
de 2009, por meio de movimentação na internet, conforme extratos bancários anexos. A
Diretoria informa ter procedido ao cancelamento das senhas de acesso da referida conta
corrente, ao tomar conhecimento que a detentora destas senhas era a Sra. Waldênia
Prado. Obteve-se informação com o contador que consta no patrimônio da entidade, dois
computadores, tipo notebook, sem contudo ter sido localizado o seu paradeiro.
Concluído o informe, a Secretária Ivanise Gasparim, do Pará, sugeriu criação de
mecanismos de controle por parte do Fórum para evitar que tais fatos voltem a ocorrer.
Sugeriu, ainda, apresentar um balanço/relatório para o MP, para que seja apurado e
venha a tomar as providências legais cabíveis. O Secretário Adjunto Juliano Fisicaro,
de Minas Gerais, referiu-se às constantes mudanças das representações estaduais e
aprovou a criação de mecanismo de controle mais efetivos para a perpetuação do
FONSET. A Superintendente Odessa Florêncio, de Goiás, sugeriu a comunicação
formal para a Sra. Waldênia Prado de que o FONSET não teria mais interesse na
prestação dos seus serviços. Sugeriu ainda comunicar à Secretaria do DF, para que
também possa tomar as providências administrativas cabíveis, já que a Sra. Waldênia
Prado é servidora do DF. O Presidente informou não ter procedido nenhuma
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comunicação formal por questão de cautela e que aguardava informações do DF sobre a
situação funcional da Sra. Waldênia Prado. Sugeriu ainda a contratação de serviços
administrativos e jurídicos para auxiliar a Diretoria nos encaminhamentos, o que tem
sido feito em condição precária até o momento. A Secretária Ivanise Gasparim, do
Pará, sugeriu que conste nas próximas convocações do FONSET a importância da
presença dos Titulares de forma a garantir as deliberações que se fazem necessárias. O
Secretário Régis Cavalcante, de Alagoas, sugeriu a mudança no estatuto e no
regimento para que venha a prever a suplência na Titularidade do FONSET. Por fim,
ficou decidido que seria solicitado ao contador que fosse realizado um levantamento
contábil, para fins de regularização e da possível necessidade de consultoria jurídica
para análise deste relatório e possíveis medidas legais cabíveis. Suscitou-se a
necessidade da digitalização da documentação contábil para que todos possam recebê-la
e manter atualizado o registro em cartório. 3) Proposta de Alteração do Estatuto. Foi
entregue aos presentes cópia do atual Estatuto e das minutas de proposta de alteração do
Estatuto e da proposta do Regimento Interno, elaboradas pela Presidência. Face à
necessidade de atualizar o Estatuto e aprovar um Regimento, pela manifestação unânime
dos presentes deliberou que as sugestões devem ser encaminhadas pelo e-mail do
Fórum, para que sejam “compiladas” novas versões e votadas na próxima reunião. 4)
Proposta de contribuição anual. Em razão da anuidade não estar sendo recolhida
desde o último mandato, em função da vacância do cargo, e tendo em vista a
necessidade de custear as despesas regulares da entidade, deliberou-se pelo recolhimento
de anuidade, adotando-se o último valor cobrado, ou seja, R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais). Assim, diante da falta de quorum para deliberação, foi aprovada e
assinada pelos presentes uma Resolução Ad referendum, devendo ser encaminhados
boletos de cobrança a todos os estados. 5) Reunião Conjunta FONSET/FONSEAS. O
Presidente informou do convite da Presidência do FONSEAS para que a reunião fosse
realizada em Fortaleza, nos dias 26 e 27 de novembro, sendo que o dia 26 seria a reunião
do FONSET e no dia 27 a do FONSEAS. O Presidente pediu o esforço de todos os
Secretários para que compareçam à próxima reunião no intuito de ter quorum para poder
cumprir a pauta de votação e deliberação prevista. 6) Eleição do Tesoureiro. O
Presidente informou da impossibilidade da realização da substituição do tesoureiro em
razão da falta de quórum para tanto. 7) Sistema Único do Trabalho. O Presidente
informou que tendo em vista a não realização da reunião do grupo de trabalho criado em
julho na última assembléia do Fonset para tratar do “novo marco regulatório” do sistema
público de emprego, deliberou pelo encaminhamento da proposta apresentada pela
Secretaria da Bahia de Termo de Referência (em anexo) ao Secretário da Secretaria de
Políticas Públicas de Emprego para contratação de consultoria. 8) O que ocorrer.
Passada a palavra à Secretária Anésia, do Amapá, falou sobre a questão dos Convênios
com o MTE, como eles estão sendo encaminhados em cada estado, se todos já
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receberam efetivamente os recursos, bem como da dificuldade de perceber os recursos
destinados para financiamentos dos projetos, tanto no BB quanto na CEF, explicando
brevemente das dificuldades enfrentadas pelo estado do Amapá, exigências para o
detalhamento dos projetos e da demora das informações solicitadas junto ao Ministério
do Trabalho. Falou ainda acerca da política de microcrédito que seria muito limitada e
não atende a todo e qualquer trabalhador ou cooperativa, assim como os moto-taxistas.
Quanto ao Programa Juventude Cidadã, registrou dificuldades para cumprimento dos
prazos para prestação de contas e para renovação do Convênio. Pelo Presidente foi dito
que na última reunião do CODEFAT foi aprovado um recurso de R$ 100 milhões de
reais para o segmento moto-frete, que se refere ao transporte de cargas e de serviços,
contudo enfrenta problemas no tocante às garantias. Recomendação para que os estados
se informem melhor sobre o assunto para poderem argumentar nos Conselhos Estaduais,
que em geral têm representação no segmento bancário, através da bancada dos
empregadores, acerca de novas possibilidades de garantias que sejam viáveis. O
Presidente informou que o FONSET tem tido participação ativa no CODEFAT, contudo,
acha que tal participação pode ser mais efetiva, pelo que propôs como forma de
fortalecimento dos Conselhos Estaduais, a idéia da promoção de uma reunião nacional
entre os presidentes dos Conselhos Estaduais, o FONSET e o CODEFAT, para que os
Conselhos passem a ter uma participação maior acerca da temática. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou a Reunião.
Brasília/DF, 25 de setembro de 2009.
Por estarem todos de acordo, assinam os presentes.
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