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Nº 135, quarta-feira, 18 de julho de 2018

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL DE 2018
EM 26 DE ABRIL DE 2018
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2018, às 16h 00, no Setor Comercial Sul
Quadra 06 lote 10/11 do 6º andar Edifício Guanabara estiveram presentes a Sra. Regina
Ayres Lacerda representando a Confederação Nacional dos Empreendedores - CONAE, o Sr.
Wagner Rodrigues de Sousa, titular e o Sr. José Roberto Salles Monteiro na qualidade de
membro suplente e Coordenador de Ações para o Trabalhador e Empregador/CATE/SATE
ambos representantes da SEDESTMIDH, e Sr. José Eduardo Corrêa, Subsecretário de Aten-

dimento ao Trabalhador e Empregador - SATE e Secretário Executivo Institucional do
Conselho do Trabalho do Distrito Federal - membro NATO, Eric Douglas Pereira da Silva
representando a Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e
Tecnologia do Distrito Federal - SEDICT o Sr. Sebastião Oliveira Silva, representante da
União Geral dos Trabalhadores - UGT, a Sra. Leonice Xavier Nunes, representante da
Federação das Indústrias do Distrito Federal - FIBRA, o Sr. Willian Ferreira da Silva,
representante da Força Sindical - FSINDICAL, a Sra. Maria Auxiliadora M. de Macedo e o
Sr. Fernando B. da Silva representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Distrito Federal - FECOMÉRCIO a Sra. Hanna Magalhães Michiles, Secretária
Executiva Administrativa do Conselho do Trabalho do Distrito Federal, o Sr. Cláudio Araujo
Caetano, Assessor da Secretaria Executiva Administrativa do Conselho do Trabalho do
Distrito Federal e a Sra. Dulce Tannuri membro do Grupo de Apoio Permanente - GAP. A
4ª Reunião Ordinária do Conselho do Trabalho do Distrito Federal de 2018 teve como pauta:
1) Posse de novos Conselheiros e Membro do GAP, 2) Leitura e aprovação da ata da 3ª
reunião Ordinária do CTDF de 2018; 3) Eleição de novo (a) Presidente da bancada do
Governo e 4) Assuntos Gerais. A Sra Regina Lacerda iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e a Deus, declarou que foi muito bom, se sente feliz por estar na
Presidência durante este tempo e que está saindo mais feliz ainda. Elogiou a atuação do
assessor Claudio Caetano que está assessorando com excelência o Conselho e a Secretária
Executiva do Conselho do Trabalho. Agradeceu a servidora Hanna Michiles por acompanhar
o Conselho a bastante tempo e pelo apoio maravilhoso. Solicitou que constasse em Ata os
elogios. Enalteceu a Secretaria de Estado de Fazenda/SEFAZ, representada pela Conselheira
Sra. Eneida Vieira, que durante o tempo que esteve no conselho foi uma representante
assídua, atuante e cooperativa. Foi um orgulho ter uma mulher e servidora pública e complementou que foi um privilégio trabalhar com ela por 1 (um) ano, e infelizmente este mês
ela se desligou do conselho, essa Secretaria se fez muito bem representada. No mesmo
instante informou que elaborou vários Ofícios para serem encaminhados aos Conselheiros e
que alguns serão entregues aos presentes na reunião de hoje. Nesta oportunidade, também
recebem os Ofícios de elogios pelas atividades desenvolvidas o Assessor e a Secretária
Executiva do Conselho. 1) Posse de novos Conselheiros e Membro do GAP: Imediatamente
seguiu para o 1º item da pauta, explicando sobre o Grupo de Apoio Permanente e dando
posse à Sra. Dulce Tannuri, para representar o GAP junto a este órgão colegiado, também
tomou posse como Conselheiros a Sra. Maria Auxiliadora e o Sr. Fernando Bezerra, representantes da FECOMERCIO, o Sr. Wagner Rodrigues e o Sr. José Roberto, representantes
da SEDESTMIDH. Em seguida declarou que a nossa última reunião foi na FETRATUR,
espaço concedido por intermédio da Conselheira Vera Lêda e afirmou que as reuniões foram
itinerantes conforme acordado com os Conselheiros; 2) Leitura e aprovação da ata da 3ª
reunião Ordinária do CTDF de 2018: A Presidente informou que todos os Conselheiros
receberam a Ata referente a 3ª Reunião Ordinária e perguntou se poderia dar como lida a Ata
da última reunião, todos concordaram e aprovaram por unanimidade a Ata. 3) Eleição de
novo (a) Presidente da bancada do Governo: Em seguida a Sra. Regina Lacerda explicou que
poderia ser indicado para a eleição da Presidência, o Sr. Wagner Rodrigues representante
titular da SEDESTMIDH e o Sr. Eric Douglas representante titular da SEDICT, imediatamente concedeu a palavra para o decano do Conselho que solicitou uma parte. O Sr.
Sebastião Oliveira, esclareceu que tradicionalmente, quando é a vez da bancada do governo
é eleito o Secretário do Trabalho como Presidente, e colocou o nome do Secretário Adjunto
Sr. Wagner Rodrigues para ser o próximo Presidente. Mencionou que tem uma admiração
pelo Secretário como pessoa e afirmou que tem todo o apoio da bancada dos trabalhadores
e faz votos de que esteja no comando do Conselho do Trabalho, pois fará a diferença.
Finalizou indicando o nome do Conselheiro Wagner Rodrigues à Presidência. A Sra. Regina
Lacerda indagou se seria possível realizar essa eleição por unanimidade e todos os Conselheiros concordaram, assim sendo, o Conselheiro e novo Presidente Wagner Rodrigues
solicitou a palavra, agradeceu a todos e explicou como os trabalhos na Secretaria estão sendo
desenvolvidos. Estamos aqui para servir, certificou que para ele é uma honra e agradeceu a
Sra. Regina Lacerda e aos Conselheiros pelo apoio, e discursou ainda que enquanto presidente do Conselho do Trabalho e Secretário Adjunto, irá acompanhar a Secretaria Adjunta
do Trabalho, pois é necessário ser atuante para prestar o atendimento ao trabalhador e
concluiu que estamos aqui para somar. A Secretaria está de portas abertas para os sindicatos,
trabalhadores e empregadores. Precisamos entender que o Conselho é tripartite e paritário, o
Conselho não produz renda, não podemos defender cada um o seu lado, mas precisamos
construir e precisamos atuar para a cidade prosperar, expôs que necessita da ajuda e convida
os Conselheiros a conduzir este Conselho da melhor forma. Reforçou os elogios ao assessor
Claudio Caetano e relatou que o servidor é apaixonado pelo serviço e confidenciou que
quando entrasse no serviço público faria diferença e está fazendo. Anunciou que trabalharemos em prol do trabalhador e para o trabalhador. Alguém sozinho vai mais rápido, mas
juntos iremos mais longe, e enfatizou que prefere ir mais longe juntos com o Conselho.
Concedeu a palavra para o Secretário Executivo Institucional do Conselho e membro Nato
que faz das palavras do Secretário Adjunto as dele quanto aos elogios ao Sr. Claudio Caetano
assessor do Conselho do Trabalho. Também elogiou o servidor José Roberto e expressou que
é sempre bom ter esses exemplos de servidores que tem feito seu papel perfeitamente.
Comunicou que estão prontos todos os diagnósticos das Agências, o engenheiro e o arquiteto
da Secretaria observaram o que poderia ser feito para melhorar. Além do diagnostico,
repararam também um apêndice de proposta para melhoria que o Secretário irá fazer gestão,
para melhorar a situação das Agências em prol do trabalhador. Estará disponível em breve no
e-mail de todos este diagnóstico. Em relação aos pleitos do Conselho do Trabalho, informou
que quanto ao carro e o celular para a Secretária Executiva, ambos serão disponibilizados.
04) Assuntos Gerais: A Sra. Regina Lacerda relatou que o Conselho do Trabalho está
documentalmente organizado e que tem o privilégio de repassar toda documentação, ofício e
registros do Conselho em ordem ao novo Presidente. Informou, ainda, que foram realizadas
12 (doze) reuniões durante o ano, ou seja, todos os meses teve reunião, mesmo quando não
houve quórum, houve o registro dos andamentos em Ata. Este acervo está todo na sala onde
funciona a Secretaria Executiva, cujo histórico pode ser consultado e verificar o trabalho
realizado por nós. Destacou que houve o compromisso com o treinamento a ser ministrado
pelo servidor Cláudio Caetano, o Conselho decidiu desmembrar o treinamento tendo em vista
o tempo e o desejo de todos em continuar, pois foi muito proveitoso. Reforçou que o grupo
do WhatsApp é exclusivamente do Conselho e solicitou a inserção dos novos membros da
FECOMERCIO. A reunião foi finalizada às 17h 15. Nada mais havendo, eu, Hanna Magalhães Michiles, lavro a presente Ata, que será assinada por mim e pelos Conselheiros.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018071800004
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CORREGEDORIA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 230, DE 17 DE JULHO DE 2018.
A CHEFE DA CORREGEDORIA DE EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no
DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir a Comissão Processante instituída por meio da Ordem de Serviço nº 35,
de 15 de fevereiro de 2018, publicada no DODF nº 32, de 16 de fevereiro de 2018, p. 43,
para prosseguir na apuração das irregularidades descritas no Processo Sindicante nº
00080.00058427/2017-65, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 19 de julho de 2018.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIA LEMOS DE OLIVEIRA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 231, DE 17 DE JULHO DE 2018
A CHEFE DA CORREGEDORIA DE EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no
DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir a Comissão Processante instituída por meio da Ordem de Serviço nº 38,
de 15 de fevereiro de 2018, publicada no DODF nº 32, de 16 de fevereiro de 2018, p. 43,
para prosseguir na apuração das irregularidades descritas no Processo Sindicante nº
080.009683/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 19 de julho de 2018.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIA LEMOS DE OLIVEIRA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 232, DE 17 DE JULHO DE 2018.
A CHEFE DA CORREGEDORIA DE EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no
DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir a Comissão Processante instituída por meio da Ordem de Serviço nº 30,
de 15 de fevereiro de 2018, publicada no DODF nº 32, de 16 de fevereiro de 2018, p. 42,
para prosseguir na apuração das irregularidades descritas nos Processos Sindicantes nº
080.007927/2014 e 080.004695/2014, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 19 de julho de
2018.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIA LEMOS DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS E INCENTIVOS ECONÔMICOS
ORDEM DE SERVIÇO Nº 18, DE 17 DE JULHO DE 2018
O SUBSECRETÁRIO DE PROGRAMAS E INCENTIVOS ECONÔMICOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências previstas na Portaria
nº 90, de 23 de agosto de 2002, e em atenção aos princípios constitucionais que regem a
Administração Pública e os atos administrativos, RESOLVE:
Art. 1º Dar PUBLICIDADE à emissão de "ATESTADO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVO
(AID)" no mês de julho de 2018, expedido pelo Secretário de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, às empresas abaixo
relacionadas:
Processo
Administrativo
0370.000.886/2010
0370.000.370/2010
0160.001.137/2001

Razão Social

CNPJ

CARLOS ROBERTO FERRARI DE 02.204.691/0002-51
CARVALHO - ME
ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCU- 38.058.061/0001-82
LOS LTDA
NEITHERCAME BARREIRA RIBEI- 02.839.251/0001-90
RO MARTINS - ME

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
SILVIO HENRIQUE PERFEITO

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

