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mudado de setor. A Conselheira Suplente sugeriu que essa questão fosse articulada com o
Secretário de Estado de Educação, vez que o novo setor da Conselheira Titular é da mesma
Secretaria. O Presidente concordou e aduziu que como a Conselheira se encontra na mesma
Secretaria não há impedimento que continue a exercer sua função junto ao Conselho. O
Presidente se colocou à disposição para se necessário agendar reunião a fim de tratar do
assunto. Elogiou a dedicação da Conselheira Elaine no Conselho dos Direitos do Idoso e
aduziu que ficaria feliz se ela conseguisse permanecer como Conselheira até o final da
gestão. A Sra. Cristina Lemos sugeriu que antes de agendar reunião seja discutida essa
sugestão com a referida Conselheira. O Presidente acatou a sugestão. Destacou o excelente
trabalho desempenhado pela Conselheira Elaine no CDI. Acrescentou que foi informado pela
referida Conselheira acerca dos cursos do PRONATEC, bem como sobre a reintrodução do
idoso no mercado de trabalho. Ressaltou que terá uma reunião para tratar do assunto.
Salientou que o Conselho apoia que os cursos do PRONATEC venham ser disponibilizados
para os CCIs. A Conselheira Terezinha explicou que os cursos do PRONATEC são voltados
para os jovens e adultos. Acrescentou que dentro do programa existem subprogramas.
Explicou que quando o MEC repassa recursos para a Secretaria de Educação são es-
tabelecidas algumas condições. Informou que por isso é importante uma articulação anterior
com o MEC. Esclareceu que ao se programar um curso é necessário realizar uma pesquisa
com os idosos dos CCIs para saber quais cursos eles teriam interesse. Informou que se faz
necessário justificar de forma fundamentada a proposta de trabalho. O Presidente ressaltou
que existem idosos que algumas vezes necessitam de retornar ao mercado de trabalho. A
Conselheira Terezinha salientou a importância dos cursos de informática para todos os
segmentos. O Conselheiro Marcelo aduziu que a reinserção do idoso no mercado de trabalho
é algo complexo, vez que primeiro seria necessária uma mudança cultural de pensamento. A
Conselheira Vicentina informou que está sendo ministrado o curso da UNISER da UnB para
os idosos da Associação dos Idosos de Taguatinga, bem como elogiou o referido curso.
Ressaltou que muitos idosos se matricularam no curso em comento e que não ocorreram
muitas desistências. O Presidente destacou que em relação ao PRONATEC é importante que
se pense principalmente na questão do idoso em vulnerabilidade social e familiar, vez que
muitos precisam de renda. A Conselheira Terezinha informou que na internet se tem um
catálogo de cursos fic. A Conselheira Antonia destacou que na Casa do Ceará existem muitos
cursos que são utilizados também como terapia, como por exemplo corte e costura. A
Conselheira Terezinha destacou a importância do curso de empreendedorismo. A Conselheira
Vicentina destacou que muitas vezes esses cursos se transformam em renda para o idoso. O
Presidente elogiou a Conselheira Titular Lourdes e a Conselheira Suplente Vicentina, re-
presentantes da Associação dos Idosos de Taguatinga, por comparecerem às reuniões. VIII-
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, eu, Francisco Benedito Wiechert, Presidente do

Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal dou por encerrada a presente ata, que vai
assinada por mim e pelos Conselheiros. Brasília, 09 de novembro de 2017. FRANCISCO
BENEDITO WIECHERT, Presidente do CDI-DF.

CONSELHO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DO CONSELHO DO TRABALHO
DO DISTRITO FEDERAL 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2017, às 16h20, na sala de reunião do 6º andar
da Agência do Trabalhador do Plano Piloto, localizada no Setor Comercial Sul, estiveram
presentes: a Sra. Regina Ayres Lacerda representando a Confederação Nacional dos Em-
preendedores - CONAE e Presidente do Conselho do Trabalho do Distrito Federal, o Sr.
Paulo Eduardo M. de Ávila e Silva, representante da Federação das Indústrias do Distrito
Federal - FIBRA, a Sra. Eneida Aparecida Monteiro Vieira e o Sr. Sebastião Oliveira Silva
representante da União Geral dos Trabalhadores - UGT, a Sra. Josiana Gonzaga de Carvalho,
Representando a União Geral dos Trabalhadores - UGT, o Sr. André Luiz da Conceição,
representando a Central Única dos Trabalhadores - CUT, a Sra. Vera Lêda Ferreira de
Moraes, representando a Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST e a Sra. Patrícia
Andrade, executora do Convênio CP/SINE. A 3ª Reunião Especial do Conselho do Trabalho
do Distrito Federal teve como pauta: 1)Posse de novos Conselheiros; 2)Leitura e aprovação
das atas das reuniões de 25/05; 29/06; 28/09; 3)Ratificação dos assuntos tratados nas reu-
niões dos dias 25/05; 29/06; 28/09; 4)Explanação sobre o convênio CP/SINE (alterações
realizadas e porque os recursos ainda não foram disponibilizados); 5)Análise da situação
atual das Agências do Trabalhador; 6)Programação de visitas às agências para 2018; e
7)Assuntos Gerais. A Sra. Regina Lacerda iniciou a reunião cumprimentando todos os
conselheiros presentes e pedindo para que a Secretaria Executiva Administrativa do Conselho
lesse a pauta do dia. Posse de novos conselheiros - A Sra. Josiana Carvalho tomou posse
diante da presidente e de todos os Conselheiros. Em seguida a presidente propôs a inversão
da pauta, que foi aceita pelos demais Conselheiros, seguindo para o item quatro, visto que
ainda não havia quórum para deliberações. Explanações sobre o convênio CP/SINE- A
presidente disse que o Conselho convidou por oficio a Sra. Patrícia Andrade para explanar
duvidas e questões relacionadas à 1° etapa do Convênio CP/SINE, em seguida a Sra. Patrícia
Andrade pegou a palavra explicando a situação atual do convênio CP/SINE, disse que já foi
encaminhado três minutas do planos de trabalho para o MTE que foi analisadas e devolvidas
com as devidas ressalvas. Explicou que já está sendo feita pela a área técnica da SEATRAB
as alterações informadas pelo MTE. Diante da situação atual que a executora do Convênio
CP/SINE trouxe, os Conselheiros acharam melhor fazer uma solicitação por oficio, re-
querendo uma audiência com o Ministro do Trabalho, alguns Conselheiros e a Executora do
CP/SINE, Patrícia Andrade para falar sobre este convênio e solicitar o andamento do mesmo.
O Sr. Sebastião Oliveira disse que em relação á esse ofício, ele mesmo irá fazer, com a
assinatura da Sra. Regina e encaminhará para o Ministro em nome do Conselho. Em seguida
a presidente informou que essa semana esteve na FECOMÉRCIO pedindo a substituição
destes membros, pois os mesmos não estão participando das reuniões do Conselho, disse que
essa já é a terceira reunião que o titular nem o suplente comparecem as reuniões, e não dão
justificativas ao Conselho. A Sra. Eneida Vieira ratificou a importância de fazerem a al-
teração no Regimento Interno do Conselho do Trabalho sobre a alteração do número de
quórum. O Sr. Sebastião Oliveira pegou a palavra e disse que na concepção dele, como o
Regimento Interno do Conselho ainda estava sem algumas assinaturas e ainda não havia

saído para publicação, poderia fazer uma alteração do quórum, abaixando para cinco con-
selheiros, sendo um de cada bancada para ter representatividade. A Sra. Regina Lacerda
falou que na próxima reunião do Conselho do Trabalho colocará na pauta a "alteração do
Regimento Interno do CTDF". A Sra. Vera Lêda sugeriu que nesta reunião com o Ministro,
alem de falar sobre o convênio CP/SINE, também falassem sobre a funcionalidade dos
Conselhos. A reunião foi finalizada às 17h50, sem quórum para formalizar sessão plenária.
Nada mais havendo, eu, Hanna Magalhães Michiles, lavro a presente ata. HANNA MA-
GALHÃES MICHILES.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO TRABALHO
DO DISTRITO FEDERAL DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2017, às 15h50, na sala de reunião do 6º
andar da Agência do Trabalhador do Plano Piloto, localizada no Setor Comercial Sul,
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. Gerson Vicente de Paula Junior, representando a Secretaria do Estado de Tr a b a l h o ,
Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal
- SEDESTMIDH 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,
a Sra. Eneida Aparecida Monteiro Vieira, representando a Secretaria de Estado da Fazenda
do Distrito Federal - SEFAZ, o Sr. Bruno da Silva Freire Araújo, representando a Su-
perintendência Regional do Trabalho - SRTE, o Sr. André Luiz da Conceição, representante
da Central Única dos Trabalhadores - CUT, a Sra. Josiana Gonzaga de Carvalho e o Sr.
Sebastião Oliveira Silva representantes da União Geral dos Trabalhadores - UGT, a Sra. Vera
Lêda Ferreira de Moraes, representante da Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST,
a Sra. Hanna Magalhães Michiles, Secretária Executiva Administrativa do Conselho do
Trabalho do Distrito Federal e a Sra. Gedeydes Alves Soares assessora da Unidade de Órgãos
Colegiados, o Sr. Carlos Fernando Pereira Ferreira, membro do GAP, o Sr. Raul José Ferreira
Junior, membro do GAP, Carlos José de Oliveira Michiles, membro do GAP, o Sr. Leandro
Nardy de Almeida, membro do GAP, o Deputado, Sr. Roberto de Lucena, o subsecretário, Sr.
Virgílio Neto e a Sra. Andrea Alves Ulhoa, Coordenadora de capacitação e qualificação da
Fábrica Social. A 4ª Reunião Ordinária do Conselho do Trabalho do Distrito Federal teve
como pauta: 1)Alteração do Regimento Interno do CTDF; 2)Apresentação e Posse de novos
Conselheiros; 3)Relatório dos temas desenvolvidos ao longo do ano de 2017; 4)Ratificação
dos assuntos tratados nas reuniões dos dias 25/05; 29/06 e 28/09; 5)Leitura e Aprovação das
atas das reuniões de 25/05; 29/06 e 28/09; 6)Explanação sobre o Trabalho da FÁBRICA
SOCIAL (Subsecretário Virgílio Neto); 7)Aprovação/Indicação dos Membros do Grupo de
Apoio Permanente - GAP; 8)Aprovação do Calendário de Reuniões 2018 e 9)Assuntos
Gerais. A Sra. Regina Lacerda iniciou a reunião cumprimentando todos os conselheiros
presentes e pedindo para que a Secretaria Executiva Administrativa do Conselho lesse a
pauta do dia. Em seguida a presidente apresentou e deu Posse aos novos Conselheiros, o Sr.
Eric Douglas Pereira da Silva, representante da Secretaria de Estado de Economia, De-
senvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal - SEDICT, o Sr. Bruno da
Silva Freire Araújo, representante da Superintendência Regional do Trabalho - SRTE e o Sr.
Gerson Vicente de Paula Junior, representante da Secretaria do Estado de Trabalho, De-
senvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal -
SEDESTMIDH. Logo após os Conselheiros aprovaram o Regimento Interno do Conselho

com apenas 2 (duas) alterações. Em seguida a Sra. Regina Lacerda fez um breve resumo dos
Temas desenvolvidos ao longo do ano de 2017, das deliberações, conquistas, aprovações e
ações que fez junto ao Conselho do Trabalho neste ano. Em seguida pediu para que a
secretaria executiva do Conselho lesse as atas dos dias 25/05; 29/06 e 28/09, que por
unanimidade foram aprovadas e assinadas pelos Conselheiros. Logo após passou a palavra
para o Subsecretário Virgilio Neto e a Sra. Andrea Ulhoa, Coordenadora de capacitação e
qualificação da Fábrica Social, que explicou um pouco sobre o Trabalho da FÁBRICA
SOCIAL, quem pode participar, o atendimento, o mercado de trabalho, as metas, os cursos,
as oficinas, os projetos, os processos seletivos, as parcerias, entre outras coisas e convidou
todos os Conselheiros a ir conhecer pessoalmente. A Sra. Regina e os Conselheiros do
Conselho se colocaram a disposição para ajudar no que for necessário para a Fábrica Social.
Em seguida a Presidente apresentou o Deputado Roberto de Lucena que foi a reunião á
convite do Conselheiro Sr. Sebastião Oliveira da bancada da UGT, explicou a ele a situação
do Convenio CP/SINE e pediu para que ele ajudasse o conselho a ter uma reunião/audiência
com o Ministro Roberto de Lucena para aprovar a primeira etapa do convênio, pois explicou
que este recurso é muito importante para as 17 agencias do trabalhador do DF. Passando a
palavra para o Deputado, que fez sua saudação á presidente e cumprimentou os Conselheiros,
agradecendo o convite para participar desta reunião, falou um pouco sobre a situação do
Brasil, que está muito difícil, falou sobre a situação do emprego e desemprego e desejou
muito êxito ao Conselho, colocou o gabinete e o mandato dele a inteira disposição do
Conselho. Em seguida a Sra. Regina Lacerda apresentou o calendário de reuniões de 2018,
que por unanimidade foi aprovado pelos Conselheiros. ASSUNTOS GERAIS: Logo após a
Presidente do Conselho falou sobre a divisão de valor para enviar o Regimento Interno do
CTDF á uma gráfica para impressão, e em seguida encaminhado para os sindicatos e para as
entidades representadas no Conselho. A Sra. Vera Lêda indagou o porquê de mandar para
uma gráfica, pediu para que fosse colocado em votação que o Regimento Interno do
Conselho seja encaminhado via internet ao invés de imprimir e gastar dinheiro. Assim sendo,
a presidente colocou para votação, e foi aprovado que o Regimento Interno seja encaminhado
via internet e colocado no site da SEATRAB. Em seguida a presidente leu no Regimento
Interno as funções dos membros do Grupo de Apoio Permanente - GAP e deu posse aos
novos membros do GAP, o Sr. Carlos Fernando Pereira Ferreira, o Sr. Raul José Ferreira
Junior, o Sr. Carlos José de Oliveira Michiles e o Sr. Leandro Nardy de Almeida. Em seguida
deu uma lembrancinha para a Sra. Eneida por ser a Conselheira que nunca faltou á nenhuma
reunião do Conselho do Trabalho e para a Hanna Michiles, secretária Executiva Admi-
nistrativa do Conselho pela ajuda e esforço no Conselho. A reunião foi finalizada às 19h30,
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. HANNA MAGA-
LHÃES MICHILES.


