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Ata da 79ª Reunião do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2009, às 9 horas, no Seara Praia Hotel, em
Fortaleza/CE, reuniu-se o Fórum Nacional de Secretarias 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 JÚNIOR –
Presidente do FONSET e Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da
BAHIA, FÁTIMA CATUNDA ROCHA MOREIRA DE ANDRADE – Secretária do
Trabalho e Desenvolvimento Social do CEARÁ, ISRAEL MATOS BATISTA –
representando a Secretaria do Trabalho do DISTRITO FEDERAL, JOSÉ ANTÔNIO
BARROS HELUY – Secretário do Trabalho e Economia Solidária do MARANHÃO,
TÂNIA MARA GARIB – Secretária do Trabalho e Assistência Social do MATO
GROSSO DO SUL, JULIANO FISICARO BORGES – Secretário Adjunto do
Trabalho de MINAS GERAIS, JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA – Secretário
Adjunto do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e
Assistência Social do MATO GROSSO, ANA ELIZABETH BITENCOURT DE
ALMEIDA – Secretária Adjunta do Trabalho, Emprego e Renda do PARÁ, ANDRÉ
SAMICO DE MELO CORREIA – Secretário Executivo da Secretaria de Juventude e
Trabalho de PERNAMBUCO, RONALD AZARO – Secretário de Trabalho e Renda
do RIO DE JANEIRO, JOSÉ MACEDO SOBRAL – Secretário do Trabalho de
SERGIPE, ANTÔNIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA – Coordenador de
Políticas Públicas de Emprego da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho de
SÃO PAULO, contando ainda com as ilustres presenças de ROBERTO MARINHO
ALVES – Diretor de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia
Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, MARIA DAS GRAÇAS SANTA
BÁRBARA PORTO – representando a Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego da Bahia, PAPITO DE OLIVEIRA – Superintendente Regional do Ceará e
ALISSON ALVES – Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Minas
Gerais. O Presidente iniciou agradecendo a presença de todos, e especial agradecimento
à anfitriã do evento, Secretária Fátima Catunda, pela acolhida aos colegas de todo o país.
Em seguida, destacou a presença do Sr. Roberto Marinho, representando o Secretário
Nacional de Economia Solidária, Paul Singer, que se encontrava impossibilitado de
comparecer devido a compromisso inadiável. Registrou ainda a presença dos
superintendentes regionais do Trabalho e Emprego, Papito Oliveira, do Ceará, Alisson
Alves, de Minas Gerais e Maria das Graças Santa Bárbara Porto, representando a
SRTE/BA. Informou que foram convidados todos os superintendentes regionais com o
objetivo de estreitar o relacionamento entre as SRTE`s e as Secretarias do Trabalho em
geral. Porém, muitos superintendentes não puderam comparecer alegando dificuldades
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em virtude da greve de servidores do MTE deflagrada desde o dia 05 de novembro. O
Presidente passou a palavra para o Superintendente Regional do Ceará, Papito Oliveira
que ressaltou o excelente relacionamento existente entre a SRTE, a Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará, Ministério do Trabalho e Emprego e
demais órgãos do governo estadual. Comentou que as reivindicações dos grevistas foram
atendidas através da elaboração de um plano de cargos e carreiras encaminhado ao
Ministério do Planejamento. Em seguida, o Presidente solicitou uma breve apresentação
dos Secretários presentes, começando pelo Pará. A Secretária Adjunta do Pará, Ana
Bittencourt relatou que a titular não pode comparecer devido a realização de duas
reuniões com Governadores e prefeitos da região da Amazônia, para discutir a redução
dos recursos recebidos do Ministério. Informou também que o Pará teve uma quebra
muito grande na receita devido à queda da exportação, dificultando o repasse de recursos
para os municípios. O Secretário Adjunto do Distrito Federal, Israel Matos Batista,
informou que está substituindo o Secretário Robson Rodovalho interinamente. O
Secretário Ronald Azaro – RJ lamentou a impossibilidade de comparecimento à
Reunião realizada em Bonito/MS. O Secretário Adjunto Jean Estevan – MT salientou
que participa do FONSET desde 2007, quando foi designado pela titular da pasta e
Primeira-Dama do Estado, Terezinha Maggi para representá-la. Destaca a forma
eficiente como o Presidente Nilton Vasconcelos vem conduzindo o Fórum. Comentou
sobre a questão da representatividade que dificulta as deliberações , problema a ser
solucionado com a aprovação do novo estatuto e regimento. O Secretário Adjunto
Juliano Fisicaro – MG informou que a Secretaria de Minas tem no seu âmbito de
competência o trabalho e a assistência social, abrangendo o maior número de municípios
do Brasil (853). Elogia a forma como o atual Presidente vem conduzindo o FONSET. A
Secretária Tânia Garib - MS agradeceu a Secretária Fátima Catunda por ter oferecido
o Ceará para sediar as Reuniões do FONSET e FONSEAS. Comentou que 12 estados
são responsáveis pelo trabalho e assistência social, áreas extremamente complexas.
Elogiou a iniciativa do Presidente Nilton Vasconcelos de ter convidado os
superintendentes regionais, o qual considera uma parceria muito importante e agradece a
presença dos mesmos. Sugeriu a realização de oficinas de discussão em conjunto ou
prévia nos estados entre as secretarias estaduais e as superintendências , tornando o
trabalho mais profícuo. Saudou o Governador do Ceará, através da Secretária Fátima
Catunda, e agradeceu a equipe organizadora do evento. O Secretário Régis Cavalcante
- Alagoas agradeceu a Secretária Fátima Catunda pela acolhida e falou da importância
de se fazer as reuniões em vários estados do país, para criar um sentimento de unidade e
de oportunidade, proporcionando aos estados tomar conhecimento do que está sendo
discutido nacionalmente. Cumprimentou o Presidente Nilton e afirmou que cada vez
mais reconhece a importância da retomada do funcionamento e fortalecimento do
FONSET. Ressaltou que ainda existe um esvaziamento político desse processo e que
2

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

está sendo feito um esforço na sua condução e liderança para que o Fórum se transforme
num Fórum de defesa política das políticas públicas de geração de trabalho e renda,
fundamental para enfrentar a situação de exclusão vivida pela maioria da população
brasileira. Comentou sobre o CODEFAT, onde a eleição do Presidente não se efetivou
na prática, implicando em dificuldades para os estados. Falou da necessidade de criação
de unidade junto ao Ministério, Secretarias e Superintendências, para a construção de
uma política única de trabalho, emprego e renda no país. A Secretária Fátima Catunda
– CE, ao apresentar-se formalmente, afirmou que o estado do Ceará mantém uma
relação muito próxima com o MTE e SRTE, e que o Ministro Carlos Lupi participa de
muitos eventos no estado. Informou que atualmente está em execução PlanSeQ´s nas
áreas de construção civil, turismo e comércio, e programados um para formação de
trabalhadores para a Copa 2014, e outro direcionado a preparação de jovens do
Complexo Portuário. Destacou também a importância do fortalecimento do FONSET,
pois as secretarias de estado são responsáveis por setores dos mais importantes de um
governo: emprego, trabalho, renda e população em situação de vulnerabilidade social. A
Secretária Maria Anésia – Amapá comentou sobre a fala da Secretária Adjunta do
Pará, referente às perdas das oportunidades de emprego na região norte, mas registrou
que mesmo assim o estado do Pará foi o que melhor conseguiu manter os trabalhadores
no mercado. Informou que os estados da região norte têm dificuldades para participar
das reuniões e que são os últimos a serem contemplados com recursos. Falou também da
importância da retomada do FONSET, da necessidade de discussão da questão da
representação dos titulares das pastas, dificultando as decisões do Fórum. O Secretário
José Antônio Heluy – MA, relatou que assumiu a pasta em abril de 2009, e que a
primeira participação do atual governo foi em Bonito através de representante.
Comentou sobre a necessidade de inserção de jovens no mercado devido a falta de
qualificação e experiência. Informou que a governadora do estado está lançando o
programa “Viva Meu Primeiro Emprego”, para atender aproximadamente 11.600
jovens com bolsa de aprendizagem. Informou que atualmente o Maranhão começa a ser
para os empresários importadores e exportadores, um acesso para o Brasil, constituindo
um momento importante para o estado. O Secretário José Sobral – SE fala da
satisfação de ter o Secretário Nilton Vasconcelos na presidência do FONSET, pela
dedicação e empenho na realização de todas as reuniões, que tanto produzem e resultam
em conhecimento e integração. Disse que considera a junção das Secretarias do trabalho
e assistência social muito positiva, mas que são públicos totalmente diferentes.
Comentou sobre a questão do PlanSeQ da construção civil, onde a exigência é que se
traga o público do Programa Bolsa Família, o que dificulta a formação das turmas e a
concretização do convênio. Relatou sobre a renovação dos convênios com o Ministério,
que este ano vem enfrentando a dificuldade na efetivação do aditivo, o que tem afetado
diretamente as Secretarias. Falou sobre a questão dos PlanSeQ´s em 2009, através dos
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quais o Ministério opta pelo não repasse de recurso para o estado, lançando as
chamadas e fazendo todas as contratações ao nível nacional. Solicitou que o FONSET se
posicione com relação a esta questão. Informou que provavelmente não estará presente à
próxima Reunião. Antônio Mendonça – Coordenador de Políticas e
Empreendedorismo e Diretor Executivo do Banco do Povo Paulista representando
São Paulo saúda a todos. O Secretário Executivo de Juventude e Emprego de
Pernambuco, André Correia, informou que o estado não tem participado das reuniões
do Fórum devido à existência de demandas urgentes, mas que Pernambuco tem total
interesse em colaborar com o FONSET. A representante da SRTE/BA, Graça Porto,
cumprimentou a todos e informou que a Superintendente Isa Lélis Simões está
participando de negociação com os grevistas de uma grande fábrica na Bahia,
impossibilitando o seu comparecimento. Reiterou as falas anteriores, no tocante à
importância da parceria, que fortalece as instituições, motivando a busca de uma
sociedade mais justa, a garantia da igualdade de oportunidades, pelo combate ao
trabalho precário e da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras
brasileiras. Comentou sobre a parceria com a Secretaria do Trabalho da Bahia na
construção e elaboração da Agenda Bahia do Trabalho Decente, onde a SRTE/BA
integrou o grupo de trabalho da construção da agenda em 2007, coordenado pelo
Secretário Nilton Vasconcelos e sua Assessoria. O Superintendente Regional do
Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Alisson Alves, cumprimentou a todos. O
Presidente Nilton Vasconcelos agradeceu o pronunciamento dos Secretários,
representantes e superintendentes presentes e registrou que foram convidados para a
Reunião o Secretário Nacional de Economia Solidária, Prof. Paul Singer, o Ministro
Carlos Lupi, o Secretário de Políticas Públicas de Emprego, Ezequiel Nascimento de
Souza, todos os superintendentes regionais, o Presidente e os membros do CODEFAT,
Ronaldo Garcia – Secretário de Articulação Institucional e Parcerias do MDS, o
Presidente da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, Raimundo Sabino,
DIEESE e a OIT. Disse que lamentavelmente muitos informaram dificuldade de agenda
para o comparecimento, mas reiteraram o interesse em participar das próximas reuniões
do Fórum. Ressaltou que a intenção de convocar os Superintendentes Regionais do MTE
é a de construir uma pauta comum que permita avançar em determinados pontos, alguns
já mencionados reiteradamente, tanto na área de qualificação como na de intermediação
principalmente, que são áreas de interesse de todos. Informou que há uma disposição do
próprio MTE de que se possa patrocinar uma reunião maior com todos os
superintendentes e o FONSET. Em seguida, submeteu a pauta à apreciação, propondo
que o 2º item da pauta, o Seminário Nacional do Trabalho Decente, seja suspenso para
uma próxima reunião, informando que ainda no primeiro semestre de 2010, em Salvador
– BA, está prevista a realização da 2ª Conferência Estadual do Trabalho Decente. A
Pauta foi aprovada, conforme a seguir: 1. Pronunciamento do Sr. Roberto Marinho
4
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referente a realização da 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária e
discussão sobre a Representação do FONSET no CNES. 2. Projeto de Lei
Orçamentária Anual – recursos para a qualificação e intermediação 3.
Homologação de Resolução dispondo sobre a resolução correta do FONSET.
Homologação das decisões da Reunião anterior “ad referendum” 4. Eleição do
Tesoureiro 5. Estatuto e Regimento 6. Informes: IV Seminário de Microcrédito e I
Feira de Empreendedores. Após breve explanação, o Presidente deu início à discussão
do primeiro item da pauta, com o pronunciamento do Sr. Roberto Marinho. O
representante da SENAES informou que a Secretaria Nacioanal já participou de outras
reuniões do FONSET, em 2003 e 2004. Orgulha-se pelo FONSET ser membro do
Conselho Nacional de Economia Solidária desde a sua criação, com exceção do ano de
2008, que o FONSET estava desarticulado. Agradeceu aos Secretários(as) do Trabalho
pelos avanços na construção de uma política pública nacional de economia solidária.
Informou que ainda existe um longo caminho para ser percorrido e que o objetivo com a
2ª Conferência Nacional é de identificar meios para avançar no reconhecimento da
economia solidária como estratégia, como alternativa de trabalho decente associado,
realizado de forma organizada como também do reconhecimento da política pública de
economia solidária. Nesse contexto a SENAES propõe uma parceria, não ainda em torno
de uma ação mais específica e finalística, para que em 2010 possa ocorrer um amplo
momento de debate nacional no sentido da construção de uma política pública de
economia solidária. A 1ª Conferência Nacional foi realizada em 2006, e em junho de
2010 será realizada a 2ª Conferência. A exposição do Sr. Roberto Marinho constou de
informações sobre a organização da Conferência Nacional e suas etapas estaduais, o
processo de eleição de delegados e outros elementos que foram disponibilizados para
todos em meio magnético. Após a apresentação do representante da SENAES, a
Secretária Tânia Garib – MT, sugere um encaminhamento de uma Câmara Técnica
que permita maior alinhamento na execução das ações do MTE, visto que as
informações chegam através das Ong´s e das Ocip´s contratadas, ocorrendo muitas vezes
o desconhecimento dos fatos pelos(as) Secretários(as) Estaduais. Deu como exemplo o
PlanSeQ do Bolsa Família, que o Ministério resolveu fazer com os municípios, com a
capital, e posteriormente acabou fazendo com o estado, dificultando o controle dos
titulares da pasta que são os responsáveis pela política estadual. Comentou ainda que a
economia solidária apesar de estar mais fortalecida em algumas regiões que em outras,
em todos os estados brasileiros a população precisa da economia solidária. A
Secretária Fátima Catunda comentou que o Ceará teve uma experiência negativa com
o microcrédito, tal como o Maranhão. O Governador determinou algumas ações
direcionadas à economia solidária, sendo uma delas o fortalecimento e a criação de dez
bancos comunitários. O Ceará já tinha a experiência do Banco Palmas, onde a
metodologia se mostrou viável. O Presidente Nilton falou brevemente sobre a
5
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Conferência, destacando que em virtude do ano de 2010 ser um ano eleitoral, muitos
Secretários deverão deixar as pastas para concorrer ao pleito, o que pode trazer
dificuldades na participação no processo de construção das Conferências. Sugeriu que os
estados criem as comissões organizadoras e façam as convocações da Conferência ainda
em dezembro, para acelerar o processo. Informou que a Reunião do Conselho Nacional
será nos dias 01 e 02 de dezembro, quando deverá ser criada a comissão organizadora da
Conferência. Disse ainda que o FONSET tem sido representado no Conselho Nacional
de Economia Solidária, através do seu Presidente e do Secretário Tarciso Vargas, do
Espírito Santo, sendo este suplente. Submeteu à apreciação de todos, pronunciar sobre
esta representação. Relatou sobre o microcrédito na Bahia, a criação de uma linha,
dentro do Programa de Microcrédito do Governo Estadual – Credibahia, para
empreendimentos solidários, com taxa de 5 a 7% ao ano, com alguns condicionantes. O
principal deles é que haja assessoramento técnico aos empreendimentos. O Presidente
diz que concordou com os encaminhamentos solicitados pelos demais Secretários, em
relação à SENAES, ressaltando que as ações que a Secretaria Nacional realiza nos
estados devem ter uma maior afinidade com as políticas desenvolvidas pelas Secretarias
estaduais. O Sr. Roberto Marinho informou que o CNES se reúne ordinariamente 04
vezes por ano, trimestralmente, e o Comitê Permanente se reúne aproximadamente 06
vezes por ano, porque nos intervalos das Reuniões do Conselho, o Comitê faz a
articulação política, sendo o FONSET o Titular e o suplente um representante do
Ministério da Fazenda. Disse que considera muito importante fortalecer o diálogo do
FONSET com o CNES. O Secretário Adjunto Jean Estevan disse que o Mato Grosso
tem muito interesse neste assunto. Concordou com a Secretária Tânia Garib referente a
proposta de estreitamento da relação com a SENAES através da criação da Câmara
Técnica e sugere que haja um permanente contato entre técnicos das secretarias do
trabalho e a SENAES. Informou que recentemente o seu estado recebeu uma
certificação do Livro dos Recordes por dispor do único programa de microcrédito a
juros zero do país. O representante da SENAES agradeceu o convite para participar da
reunião do FONSET e informou que a Secretaria Nacional encontra-se à disposição para
quaisquer esclarecimentos. Em discussão, o segundo ponto de pauta: Projeto de Lei
Orçamentária Anual – recursos para a qualificação e intermediação. O Presidente
remeteu ao debate que se desenvolveu na reunião do Conselho Deliberativo do FAT –
CODEFAT, onde o FONSET participa na condição de convidado. Informou que o
orçamento do FAT para o próximo ano será de 41 bilhões, e que os recursos para
Qualificação Profissional serão mais uma vez reduzidos, o que decorre de vários fatores.
Entre estes, está a Desvinculação das Receitas da União – DRU que retira 20% das
receitas do FAT, assim como o crescimento das despesas com o Seguro Desemprego e o
Abono Salarial. Disse que cabe uma visita organizada ao Presidente da Comissão do
Trabalho da Câmara dos Deputados para levar ao Congresso este debate. O Presidente
6
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informou aos Secretários que a próxima Reunião do CODEFAT será no dia 09 de
dezembro de 2009, estando aberta à participação. Após intervalo, foram retomadas as
discussões com o Secretário Régis – AL comentando sobre a questão do segurodesemprego. Entende que não é a questão da rotatividade natural e que deve ser melhor
investigado. O Sr. Antônio Cardoso – SP disse que o grande problema não são os
recursos destinados ao seguro-desemprego, mas o foco principal é destinado
obrigatoriamente ao BNDES. O representante André Correia – PE informou que há
cursos que são mais baratos que outros e diz que o Ministério obriga o estado a pagar R$
3,95 (três reais e noventa e cinco centavos). Passando para a discussão do item 3 da
pauta, Homologação de Resolução dispondo sobre a resolução correta do FONSET.
Homologação das decisões da Reunião anterior “ad referendum”, o Presidente
informou que são 27 Secretarias associadas, e é necessária a presença de 14 titulares
para a tomada de decisões. Em seguida faz a leitura da Resolução nº 1, referente à
cobrança da anuidade. Esclarece que em virtude do não funcionamento do FONSET em
2008, após a saída da Secretária Eliana Pedrosa, substituída pelo Secretário Sabino – Rio
de Janeiro, não houve a eleição de uma nova Diretoria. Em fevereiro de 2009, ocorreu
em Salvador, uma reunião de Secretários resultando na convocação de uma Assembléia
Geral, no dia 18 de março em Brasília, onde ocorreu a eleição da atual Diretoria. Foram
encontradas muitas irregularidades de caráter administrativo, conforme descrito na ata
da 78ª Reunião do FONSET, em 25 de setembro de 2009. Para retomada das atividades
do FONSET, torna-se necessária proceder a cobrança da anuidade de 2009, baseando-se
na última cobrança feita em 2007 no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
com a devida variação de centavos para facilitar a identificação do depósito na conta. A
seguir faz a leitura da Resolução nº 2 que trata da correção da denominação do
FONSET, até então utilizada nos documentos como Fórum Nacional de
SECRETÁRIOS do Trabalho porém pelo Estatuto o correto é Fórum Nacional de
SECRETARIAS do Trabalho. Não havendo objeção em relação ao texto das duas
Resoluções supracitadas, são colhidas as assinaturas dos presentes, passou-se para o
item 4 da pauta: ELEIÇÃO DO TESOUREIRO. o Presidente informou que este
assunto já vem sendo discutido em outras Reuniões, pois o atual Tesoureiro, Secretário
Robson Rodovalho – DF solicitou a sua substituição, senda esta feita interinamente pelo
Adjunto Israel Matos Batista. Explica que de acordo com o Estatuto, havendo nomeação
de um novo Secretário, este assume a condição que o Secretário anterior respondia na
Diretoria do FONSET. O Secretário Adjunto Israel informou que está interinamente
como Secretário e que provavelmente o Secretário Rodovalho não retorna à função visto
que em seguida teria que se desincompatibilizar do cargo para candidatar-se. O
Presidente informou que em virtude do mandato da atual Diretoria expirar em março,
não justifica a eleição de um novo tesoureiro por um período tão curto e ainda
implicando em alteração no Cartório. Sugere que a próxima Reunião do FONSET seja
7
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em março com data a ser definida. Os Secretários e representantes presentes passam a
discutir sobre a data da próxima Reunião do FONSET e ficou decidido pela maioria a
convocação da Assembléia Geral para o mês de março, ficando a definir o local da
realização entre a Bahia ou Sergipe. O Presidente levou à discussão o último ponto para
deliberação. ESTATUTO E REGIMENTO - O Presidente informou que a nova
versão do estatuto foi enviada anteriormente por e-mail a todos os Secretários e que uma
das propostas de alteração é no artigo 4º, onde o estatuto atual estabelece como sede
permanente do Fórum um endereço que não corresponde. O novo projeto de Estatuto
mantém a sede no Distrito Federal, mas estabelece que a mesma poderá ser deslocada
provisoriamente para a Secretaria de Estado cujo o Titular seja o Presidente do
FONSET, retirando-se a referência ao local. Aprovou-se a alteração do artigo que trata
do mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, com a seguinte redação “... o
mandato da Diretoria executiva e do Conselho Fiscal será de um ano, podendo ser
reeleita total ou parcialmente por igual período.” O Presidente informou que há um
Regimento não registrado em Cartório, mas que foi tomado como base para a nova
versão. A discussão sobre as modificações do Regimento ficou adiada para a próxima
Reunião. O Presidente passou para o último item INFORMES: O Presidente informa
que o Ministério convidou o FONSET para participar do IV Seminário de Microcrédito
e I Feira de Empreendedores na condição de realizador do evento que vai acontecer no
mês de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O Coordenador de Políticas Públicas de
Emprego do Estado de São Paulo, Antônio Mendonça, convidou os presentes para
participar nos dias 15, 16 e 17 de março, em São Paulo, do 1º Congresso Internacional
de Microcrédito no Brasil. Destaca que a idéia é levar a experiência dos 26 estados e do
Distrito Federal para contribuir no desenvolvimento das políticas de microcrédito. Os
convites serão enviados em breve para todas as Secretarias. O Presidente agradeceu a
presença de todos, em especial a Secretária Tânia Garib – MS por ter estimulado a
reestruturação do FONSET e FONSEAS, e à Secretária Fátima Catunda, pelo
acolhimento e excelente apoio que concedeu ao FONSET, em Fortaleza. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a Reunião.
Fortaleza/CE, 26 de novembro de 2009.
Por estarem todos de acordo, assinam os presentes.
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01______________________________________
Régis Cavalcante
Alagoas

02______________________________________
Maria Anésia Nunes
Amapá

03 ______________________________________
Nilton Vasconcelos Júnior
Bahia

10______________________________________
Ana Elizabeth Bitencourt de Almeida
Pará
11______________________________________
André Samico de Melo Correia
Pernambuco

12______________________________________
Ronald Ázaro
Rio de Janeiro

04. ______________________________________
Fátima Catunda Rocha Moreira de Andrade
Ceará

13______________________________________
José Macedo Sobral
Sergipe

05. ______________________________________
Israel Matos Batista
Distrito Federal

14______________________________________
Antônio Sebastião Teixeira Mendonça
São Paulo

06______________________________________
Juliano Fisicaro Borges
Minas Gerais

07______________________________________
José Antônio Barros Heluy
Maranhão

08______________________________________
Tânia Mara Garib
Mato Grosso do Sul

09______________________________________
Jean Estevan Campos Oliveira
Mato Grosso
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