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Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2018, às 16h40, na sala de reuniões do 

Edifício Sede da FIBRA –SIA Trecho 3 – Lote 225 . Estiveram presentes a Sra. Regina 

Ayres Lacerda representando a Confederação Nacional dos Empreendedores – CONAE 

e Presidente do Conselho do Trabalho do Distrito Federal, o Sr. José Eduardo Corrêa, 

Secretario Executivo Institucional e membro nato deste Conselho e Subsecretário de 

Atendimento ao Trabalhador e Empregador – SATE, o Sr. Eric Douglas Pereira da 

Silva, representando a Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento Sustentável, 

Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal - SEDICT, s Sra. Eneida Aparecida 

Monteiro Vieira representante da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal - 

SEFAZ, a Sra. Josiana Gonzaga de Carvalho, representante da União Geral dos 

Trabalhadores – UGT, a Sra. Leonice Xavier Nunes, representante da Federação das 

Indústrias do Distrito Federal – FIBRA, a Sra. Hanna Magalhães Michiles, Secretária 

Executiva Administrativa do Conselho do Trabalho do Distrito Federal e o Sr. Claudio 

Caetano, Assessor da Secretaria Executiva do Conselho do Trabalho. A 2ª Reunião 

Ordinária do Conselho do Trabalho do Distrito Federal de 2018 teve como pauta: 

1)Leitura e aprovação da ata da 1ª reunião ordinária do CTDF de 2018; 

2)Apresentação do Secretário Executivo Institucional e membro nato do Conselho 

do Trabalho; 3)Apresentação e posse de membro do Grupo de Apoio Permanente 

– GAP; 4)Relatório de visitas às Agencias do Trabalhador e indicações de 

providências; 5)Relatório de cursos da Fábrica Social; 6)Assuntos Gerais. A Sra. 

Regina Lacerda iniciou a reunião cumprimentando todos os conselheiros presentes, 

agradecendo a Conselheira Sra. Leonice Xavier Nunes e o Sr. Paulo Eduardo Ávila o 

qual disponibilizou a sala de reunião da FIBRA para realizar a reunião do Conselho do 

Trabalho do Distrito Federal – CTDF, em seguida a Secretaria Executiva 

Administrativa leu a pauta do dia. 1)Leitura e aprovação da ata da 1ª reunião 

ordinária do CTDF de 2018; O assessor da Secretaria Executiva do Conselho do 

Trabalho leu a ata presente que logo após foi aprovada por unanimidade. 

2)Apresentação do Secretário Executivo Institucional e membro nato do Conselho 

do Trabalho; Foi apresentado ao Conselho o Sr. José Eduardo Corrêa, Subsecretário de 

Atendimento ao Trabalhador e Empregador – SATE, tomando posse como membro NATO 

do Conselho do Trabalho do DF. 3)Apresentação e posse de membro do Grupo de 

Apoio Permanente – GAP; A presidente informou que novamente não iremos poder 

dar posse a esse novo membro do GAP pois a indicada da Nova Central para compor 

este Grupo de Apoio ao Conselho não pode comparecer. 4)Relatório de visitas às 

Agencias do Trabalhador e indicações de providências; A presidente do Conselho, 

Regina Lacerda explicou que como haviam conversado na ultima reunião do CTDF alguns 

Conselheiros iriam visitar algumas agencias do Trabalhador para verificar como estava a sua 

situação atual, então aleatoriamente, foi dividido entre alguns Conselheiros para que fossem 

visitar algumas Agências, entre elas a Agencia do Trabalhador de Sobradinho, de Planaltina, do 

Guará, da Asa sul, do Itapoã e da Estrutural. Primeiramente houve a apresentação de fotos da 

Agencia do Trabalhador da Estrutural, visitada pela Presidente e Conselheira, Regina Lacerda 

que fez um breve relatório das necessidades desta agência falando da Equipe de trabalho da 
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agência, da sua Estrutura, dos problemas identificados nesta agência e do Atendimento médio 

diário, este relatório ficará guardado em uma pasta na Sede do Conselho do Trabalho assim 

como todos os outros relatórios e também está anexado junto a esta ata. Em seguida a 

presidente apresentou o relatório de visita do Sr. Willian Ferreira, que visitou a agência do 

Trabalhador do Guará juntamente com as fotos que foram tiradas por ele. A presidente Regina 

Lacerda também apresentou o Relatório de visita á Agencia de Itapoã, visitada pelo 

Conselheiro, Sr. André Luiz, que explicou sobre a estrutura desta agência e o atendimento. Em 

Seguida a Secretária Executiva que também havia visitado a agência do Trabalhador de 

Sobradinho e a agencia do Trabalhador de Planaltina, fez uma apresentação das fotos tiradas 

nas agências e leu o relatório que explicava sobre a estrutura destas agencias, e da equipe. A 

Conselheira Sra. Josiane Gonzaga também visitou a agencia do Trabalhador da Asa sul e disse 

que ficou assustada com os depoimentos dos demais Conselheiros, pois dizendo ela que esta 

agencia que ela visitou da Asa Sul, está com ótima estrutura e com ótima equipe. 5)Relatório 

de cursos da Fábrica Social; A Sra. Regina Lacerda disse que gostaria de informar que a 

Fabrica Social está com inscrições do processo seletivo aberto, do dia 17 de fevereiro até o dia 

26 de fevereiro, disse que tem vários cursos que ela achou muito interessante, e que ela 

passará para os Conselheiro pelo Whatsapp que tem junto ao Conselho para que todos 

possam se conscientizar e divulgar. 6)Assuntos Gerais; A Sra. Regina Lacerda disse que o 

Assessor do Conselho Claudio Caetano sugeriu de fazer um Sistema SEI para cada 

Conselheiro visto que facilitaria o encaminhamento das matérias pertinentes ao 

Conselho, Convênio entre outros assuntos junto ao CTDF, e gostaria de colocar em 

debate para que cada um desse sua opinião sobre este assunto, sendo aprovado por todos 

e ficando concordado que cada um irá encaminhar para a secretaria executiva do 

Conselho do Trabalho documentações pessoais para abertura do mesmo. A reunião foi 

finalizada às 17h47, onde a Sra. Regina Lacerda agradeceu a presença e a contribuição 

de todos os Conselheiros. Nada mais havendo, eu, Hanna Magalhães Michiles, lavro a 

presente ata. 

 


