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Ata da 80ª Reunião e Assembléia Geral do Fórum Nacional de Secretarias do
Trabalho
Aos dezenove dias do mês de março de 2010, às 9 horas, no Pestana Bahia Hotel, em
Salvador/BA reuniu-se o Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho – FONSET, em
sessão ordinária, com as presenças de IRANILDES GONZAGA CALDAS - Secretária
de Estado do Trabalho do AMAZONAS, MARIA BETÂNIA JATOBÁ DE
ALMEIDA – Secretária Adjunta do Trabalho e Renda de ALAGOAS, NILTON
VASCONCELOS JÚNIOR – Presidente do FONSET e Secretário do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte da BAHIA, RODRIGO GERMANO DELMASSO
MARTINS – Secretário do Trabalho do DISTRITO FEDERAL, MAURO DA
SILVA RONDON – Subsecretário de Trabalho e Renda do ESPÍRITO SANTO,
ODESSA MARTINS ARRUDA FLORÊNCIO – Superintendente do Trabalho de
GOIÁS, JOSÉ ANTÔNIO BARROS HELUY – Secretário do Trabalho e Economia
Solidária do MARANHÃO, CÍCERO ÁVILA DE LIMA E LIMA – Diretor Geral da
Fundação do Trabalho do MATO GROSSO DO SUL, FERNANDO ANTÔNIO
FRANÇA SETTE PINHEIRO – Subsecretário 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, PEDRO JOSÉ MENDES FILHO –
Secretário de Juventude e Trabalho de PERNAMBUCO, RONALD AZARO –
Secretário de Trabalho e Renda do RIO DE JANEIRO, ALCINA MARIA DE
HOLANDA MADRUGA – Subsecretária do Trabalho do RIO GRANDE DO
NORTE, FILADELFO ALEXANDRE SILVA COSTA – Secretário Adjunto do
Trabalho de SERGIPE, CARLOS NABIL GHOBRIL – Assessor da Secretaria de
Emprego e Relações de Trabalho de SÃO PAULO, GLÁUCIA BRANCHINA –
Superintendente Estadual do Sine do Estado de 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, ISA MARIA LÉLIS COSTA SIMÕES –
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego da Bahia. O Presidente Nilton
Vasconcelos dá as boas-vindas e agradece a presença de todos. Em seguida, destacou a
presença do Sr. Manoel Eugênio, representando o Ministério. Registrou ainda a presença
da Superintendente Regional do Trabalho e Emprego da Bahia, Isa Simões. O Presidente
iniciou a Reunião submetendo a apreciação dos itens da pauta, assim aprovados: 1)
Abertura e Informes sobre discussões no CODEFAT; 2) Informes sobre a
Conferência Nacional de Economia Solidária; 3) Assuntos administrativos:
Apresentação e aprovação da prestação de contas e Cobrança da Anuidade de
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2010; 4) Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal do FONSET. Em seguida, o
Presidente passou a palavra para que os Secretários(as) presentes fizessem uma breve
apresentação. O Secretário Adjunto de Mato Grosso Jean Estevan parabenizou o
Presidente Nilton Vasconcelos pela iniciativa no resgate do FONSET, o qual ficou
desativado em 2008, enfraquecendo as articulações institucionais principalmente como
uma entidade facilitadora junto ao MTE. O diretor da Fundação do Trabalho do Mato
Grosso do Sul, Cícero Ávila, organismo que atua na gestão das políticas de trabalho do
estado do MS, informa que está representando a Secretária do Trabalho e Assistência
Social, Tânia Garib, que se encontrava impossibilitada de comparecer, e agradece a
receptividade. O Subsecretário do Trabalho, Emprego e Renda de Minas Gerais,
Fernando Sette saúda a todos e agradece a acolhida diferenciada. Informa que está
representando a Secretária Ana Lúcia Gazzola que assumiu a pasta no mês de janeiro.
Registra ainda que o Presidente Nilton deu início ao processo de recuperação do valor
institucional que o FONSET tem em representar os estados no que concerne às suas
políticas do trabalho, emprego e renda, de vital importância para os mesmos. A
Superintendente do Trabalho de Goiás, Odessa Florêncio, informa que está
representando a Secretária da Cidadania e Trabalho Flávia Morais. Mauro Rondon –
Subsecretário do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, diz que está
representando o Secretário Tarciso Vargas. Destaca que o seu estado, apesar dos
conhecidos problemas relacionados à distribuição dos royalties decorrentes da
exploração de petróleo, passa por um processo forte de geração de emprego e renda e
salientou a grande importância do FONSET nesse processo de discussão. Ressaltou
ainda a importância da presença do representante do MTE, Sr. Manoel Eugênio, na
reunião. A Secretária Adjunta do Trabalho, Emprego e Renda de Alagoas, Sra. Maria
Betânia parabeniza toda a equipe organizadora do evento. A Secretária Iranildes Caldas
– Amazonas falou da importância do encontro e que o Estado realizará em abril a
Conferência Estadual de Economia Solidária. Comentou sobre a questão da qualificação
profissional, com deficiência de cursos, sendo sempre menor a oferta que a demanda,
principalmente agora que o estado será sede da Copa FIFA Brasil 2014. Manoel Eugênio
informou que está representando o Secretário de Políticas Públicas de Emprego,
Ezequiel de Souza Nascimento, que estará se desincompatilizando do cargo no final de
março. Representa também o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi e declara que o
próximo Secretário será o atual Diretor de Qualificação Profissional do Ministério,
Carlos Roberto Simi. A Superintendente Regional do Trabalho e Emprego da Bahia, Isa
Simões falou sobre a importância do compromisso dos gestores do trabalho para que
possam trabalhar juntos no desafio que é construir para todos a oportunidade de ter um
trabalho, imprescindível para a dignidade de cada indivíduo. O Secretário do Distrito
Federal, Rodrigo Delmasso agradeceu pela belíssima recepção e declarou que o Distrito
Federal tem acompanhado de perto as ações do FONSET, principalmente depois da sua
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reativação. Entende que o Fórum tem a sua importância no que se refere à sustentação e
ampliação das políticas públicas de emprego e renda no país. Informou que o Distrito
Federal está passando por uma crise política e não administrativa, fato que pode ser
percebido através da divulgação do relatório do CAGED, onde o Distrito Federal bateu
recorde de geração de postos de trabalho, tendo um crescimento de quase 1% no que se
refere ao mês de janeiro. Este fato demonstra que a crise política não afetou os aparelhos
públicos do Distrito Federal. A Secretária Adjunta do Trabalho do Pará, Ana Elizabeth
Almeida informou que a Titular Ivanise está em Brasília participando de uma reunião
referente à Bolsa Trabalho do Pará, para captar recursos para o Programa de
Qualificação Profissional para jovens entre 18 e 29 anos. Informou que o estado está
com dificuldades financeiras para organizar a Conferência Estadual devido à
necessidade de deslocamento dentro do estado, comprometendo o cumprimento do
calendário estabelecido pelo Governo Federal. A Subsecretária do Trabalho do Rio
Grande do Norte, Alcina Madruga, disse que o estado mantém uma relação muito forte e
abrangente com o Ministério, com vários programas de parceria. O Secretário do
Trabalho do Rio de Janeiro, Ronald Azaro, comentou que no dia anterior houve uma
grande manifestação contra a modificação dos critérios de distribuição de royalties entre
estados e municípios. Disse que torce para que seja mantido no FONSET o brilhantismo
e a garra que a Diretoria, através do Presidente Nilton Vasconcelos, imprimiu desde o
seu resgate em 2009. Comenta que pelos relatos que ouviu anteriormente, é necessária a
dedicação de todos os presentes para que o Fórum tenha continuidade, possibilitando a
troca de experiências entre os estados e constituindo um importante canal com o
Ministério do Trabalho e Emprego. O representante do estado de São Paulo – Carlos
Nabil informa que o Secretário Afif Domingos irá se desincompatibilizar no final de
abril para concorrer às eleições. Convidou os presentes para participarem do Seminário
Internacional de Microcrédito a se realizar em São Paulo. O Secretário Adjunto do
Trabalho de Sergipe, Filadelfo Alexandre, reitera as manifestações dos demais
secretários sobre a ação que vem sendo desenvolvida pela direção do FONSET. A
Superintendente do Trabalho do Tocantins Gláucia Branchina fala da importância da
troca de experiências possibilitada através do FONSET e parabeniza a presidência pelo
desempenho. O Secretário do Trabalho do Maranhão, José Heluy, reiterou a importância
do FONSET para trocar experiências, compartilhar as dificuldades presentes em todos
os estados e com certeza contribuir para a sua superação. Após a explanação de todos os
Secretários(as) e representantes estaduais, o Presidente agradeceu a todos pelas palavras
de estímulo e propôs tratar da questão abordada por todos que foi a geração de
empregos. Informa que o recente estudo divulgado pelo IPEA afirma que a expectativa é
de dois milhões de empregos para 2010, dos quais São Paulo deverá ter um papel
destacado, mas cada um dos estados também vai ter a sua contribuição decisiva para o
alcance desta meta de dois milhões. Ressaltou que comparando o quadro internacional,
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desde o início da crise os EUA já perderam aproximadamente 12 milhões de empregos,
a Europa em torno de 15 milhões, ao mesmo tempo o Brasil vem batendo recordes na
geração de empregos formais e redução de empregos sem carteira assinada. Os índices
de desemprego nas regiões metropolitanas, tanto da PED, quanto do IBGE vem
apresentando redução. Disse que a demanda por mais empregos reforça o problema da
carência de qualificação profissional impedindo a ocupação de vagas de perfil
relativamente simples, devido às deficiências que começam na educação básica e
evoluem para áreas mais complexas. Abordou a questão da qualificação profissional,
informando que alguns estados já não dependem de recursos federais, sendo um tema
tratado sistematicamente nas reuniões do CODEFAT, pois são escassos os recursos para
a qualificação. O Presidente distribuiu para os participantes, cópia do documento
entregue na Reunião do GTFAT – Grupo de Apoio Técnico, realizada em Brasília, que
dispõe sobre o que caberá a cada estado na distribuição dos recursos do PlanTeQ.
Informou que houve um aumento dos PlanSeQ´s, como também um aumento na
distribuição de recursos para os municípios, reduzindo o repasse para os estados.
Registrou que está em andamento no Ministério do Trabalho e Emprego, a ser
submetido ao CODEFAT, um conjunto de medidas que, aprovado, levará à fragilização
das secretarias estaduais do trabalho. Ademais, informa que há intenção do Ministério
passar a atuar na intermediação de mão-de-obra, gerando uma situação de superposição
de atribuições. Além disso, os municípios não serão mais obrigados a apresentar seus
planos aos Conselhos estaduais de Trabalho, Emprego e Renda, contribuindo para o seu
esvaziamento. Destacou que o FONSEAS tem assento nas principais instâncias de
deliberação sobre políticas públicas na área da assistência social, o que não ocorre com o
FONSET. Informou que durante uma audiência que teve com o Ministro Carlos Lupi, o
mesmo concordou que o FONSET deveria ter assento no Conselho Nacional do
Trabalho, um conselho que não funciona. Ressaltou que o sistema público de emprego
está passando por um momento muito importante, tendo em vista as propostas de
alteração da Resolução No. 575 do CODEFAT. Após esta breve exposição, o Presidente
passou a palavra para os representantes estaduais. A Secretária Adjunta de Alagoas,
Maria Betânia questionou sobre o desequilíbrio no repasse dos recursos do PlanTeQ e
PlanSeQ. O Secretário Ronald Azaro – RJ, falou sobre a questão da criação do sistema
público de trabalho e renda, seguindo o exemplo do sistema público de saúde e da
assistência social que funciona e está evoluindo. A representante de Goiás – Odessa
Florêncio disse que desconhece os critérios que o Ministério utiliza para repartir os
recursos entre os municípios. O Diretor da Fundação do Trabalho do Mato Grosso do
Sul, Cícero Ávila, disse que o que está acontecendo com a distribuição dos recursos é
uma inversão do que a Lei 8.019, no seu artigo 13 estabelece, deixando os entes
federados impotentes diante dessa inversão de valores. Destaca que o que caracteriza
uma política pública é o controle social. Tomando a palavra, o Secretário Rodrigo
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Delmasso – DF relata sobre a experiência exitosa da capital federal em relação ao
orçamento destinado à qualificação profissional. O Secretário Adjunto de Políticas
Públicas de Emprego, Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, discorreu sobre as
políticas a cargo do MTE e apresentou justificativas sobre as medidas que se pretende
adotar. Encerrada a discussão deliberou-se pelo acompanhamento do debate, sobretudo
nas reuniões do CODEFAT, buscando alternativas às alterações da Resolução No. 575,
conforme proposta da Diretoria de Qualificação do MTE. Passando ao segundo item da
pauta, os Secretários e Secretárias apresentaram informes sobre o andamento das
Conferências Estaduais de Economia Solidária, reiterando-se a necessidade de contribuir
para o êxito da Conferência Nacional a se realizar no mês de junho próximo, em
Brasília. Suspensa a reunião para o almoço, foi retomada com o item 3 da pauta
Apresentação e aprovação da prestação de contas e Cobrança da Anuidade de 2010.
Feita a exposição e disponibilizados os documentos para análise, as contas foram
aprovadas sem ressalvas. Também foi aprovada a Anuidade de 2010, no valor de cinco
mil reais, com a recomendação de que a cobrança seja encaminhada o mais breve
possível, assim como, informações que facilitem a instrução processual das respectivas
secretarias estaduais. Por fim, passou-se ao último ponto de pauta com o debate relativo
à eleição da nova diretoria do FONSET. O Presidente encaminhou a discussão no
sentido de que fosse composta chapa única com a representação de todas as regiões do
país. Após manifestações dos presentes pela continuidade das ações da atual diretoria,
foi aclamada a recondução do presidente por mais um período. Em seguida reuniram-se
as representações estaduais por região, escolhendo os secretários(as) que passaram a
integrar a nova diretoria eleita por unanimidade, assim constituída: PRESIDENTE –
NILTON VASCONCELOS JÚNIOR (BAHIA), PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE –
TARCISO CELSO VIEIRA DE VARGAS (ESPÍRITO SANTO), SECRETÁRIO –
TAKANE KYOTSUKA DO NASCIMENTO( DISTRITO FEDERAL), TESOUREIRO
– IRANILDES GONZAGA CALDAS (AMAZONAS), CONSELHO FISCAL:
RONALD ÁZARO (RIO DE JANEIRO), MARIA DAS DORES BRAGA NUNES (
TOCANTINS) e TÉRCIO ALBUQUERQUE (PARANÁ). O Presidente Nilton
Vasconcelos agradece a todos por ter sido reeleito. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou a Reunião.
Salvador/BA, 19 de março de 2010.
Por estarem todos de acordo, assinam os presentes (lista de presença anexa).
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01______________________________________
Iranildes Gonzaga Caldas
Amazonas

02______________________________________
Maria Betânia Jatobá de Almeida
Alagoas

03 ______________________________________
Nilton Vasconcelos Júnior
Bahia

10______________________________________
Cícero Ávila de Lima e Lima
Mato Grosso do Sul

11______________________________________
Ana Elizabeth Bitencourt de Almeida
Pará
12______________________________________
Pedro José Mendes Filho
Pernambuco

04. ______________________________________
Rodrigo Germano Delmasso Martins
Distrito Federal

13______________________________________
Ronald Ázaro
Rio de Janeiro

05. ______________________________________
Mauro Rondon
Espírito Santo

14______________________________________
Alcina Maria de Holanda Madruga
Rio Grande do Norte

06______________________________________
Odessa Martins Arruda Florêncio
Goiás

15______________________________________
Carlos Nabil Ghobril
São Paulo

07______________________________________
José Antônio Barros Heluy
Maranhão

16______________________________________
Filadelfo Alexandre Silva Costa
Sergipe

08______________________________________
Fernando Antônio França Sette Pinheiro
Minas Gerais

17______________________________________
Gláucia Carvalho Alencar Branchina
Tocantins

09______________________________________
Jean Estevan Campos Oliveira
Mato Grosso
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