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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 17 de fevereiro de 2020. 

LOCAL: Sala de Reuniões, 9º andar, sala 902, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 

PARTICIPANTES: Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT e Coordenadora do Grupo 

Técnico do FAT; Gustavo Alves Tillmann, Diretor do Departamento de Gestão de Fundos da 

Secretaria Especial de Fazenda (DEF/FAZENDA/ME); Luiz Guilherme Pinto Henriques, 

Representante Titular da Secretaria Especial de Fazenda (FAZENDA/ME); Conrado Vitor Lopes 

Fernandes, Representante Titular da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e 

Serviços (SDIC/SEPEC/ME); Lucilene Estevam Santana, Representante Titular da Secretaria de 

Políticas Públicas de Emprego (SPPE/SEPEC/ME); Luiz Carlos Galvão de Melo, Representante 

Titular do BNDES; Marcos Perioto, Representante Titular da Força Sindical; Raul Araújo Santos, 

Representante Titular da UGT; Aílton de Jesus Araújo, Representante Titular da CTB; Ernesto Luiz 

Pereira Filho, Representante Titular da CSB; Alexandre Sampaio Ferraz, Representante Suplente da 

CUT; Fábio Bandeira Guerra, Representante Titular da CNI; Carlos Alberto D’Ambrosio, 

Representante Titular da CNC; Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, Representante Titular da CNA; 

Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; Thiago Luiz Ticchetti, Representante 

Titular da CNT; e, Damião Cordeiro de Moraes, Representante Suplente da CONSIF. Convidados: 

Marília Pessoa, Representante da CONJUR; e, Marcelo Gavião, Representante do FONSET. 

 

 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no Edifício do Ministério da Economia, 1 

teve início a Centésima Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária do Grupo Técnico do Fundo de 2 

Amparo ao Trabalhador (GTFAT). A coordenação da reunião foi realizada em conjunto pelo Diretor 3 

do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (DEF/FAZENDA/ME), Sr. 4 

Gustavo Alves Tillmann, e pela Secretária-Executiva do CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes, de 5 

forma a permitir transição dessa função, já que o Diretor passará a exercê-la brevemente. Tópico I 6 

– ABERTURA: O Diretor do DEF cumprimentou os presentes e, em seguida, registrou as ausências 7 

dos Representantes da STRAB/SEPRET/ME, do MAPA e da NCST, em virtude de compromissos 8 

assumidos anteriormente. Registrou que por muito tempo participou do GTFAT e do CODEFAT, na 9 

condição de representante do extinto Ministério da Fazenda, acrescentando que da Secretaria do 10 

Tesouro Nacional acompanhava os trabalhos de ambos os colegiados. Esclareceu que o DEF 11 

abrigava o FAT e o FGTS, e seus respectivos colegiados e secretarias executivas (CODEFAT e 12 

CCFGTS), e outros fundos que viessem a ser atribuídos ao Departamento. Na sequência, passou ao 13 

Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 152ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de 14 

outubro de 2019. O Diretor do DEF indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 15 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao 16 

Tópico III – APRESENTAÇÕES: ITEM 2 – Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 17 
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Trabalho e Renda – 4º Trimestre de 2019, pela Coordenação do Observatório Nacional do 18 

Mercado de Trabalho – COBTRAB/CGCIPE. A Coordenadora-Geral de Cadastros, Identificação 19 

Profissional e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho da Secretaria de Trabalho 20 

da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sra. Mariana 21 

Eugênio de Almeida, informou que o Boletim contemplava os seguintes temas: I) Conjuntura; II) 22 

Intermediação de Mão de Obra; III) Seguro-Desemprego; IV) Qualificação Profissional; V) Geração 23 

de Emprego e Renda; VI) Abono Salarial; e, VII) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. 24 

Prosseguindo, apresentou os indicadores da conjuntura do mercado de trabalho: i) População 25 

Economicamente Ativa – PEA: 106,18 milhões; ii) quantidade de pessoas ocupadas: 94,55 milhões; 26 

iii) quantidade de pessoas desocupadas: 11,63 milhões; iv) taxa de desocupação: 11,0%; v) taxa de 27 

informalidade: 41,6%; e, vi) quantidade de empresas optantes pelo MEI: 9,43 milhões. Em seguida, 28 

passou aos indicadores da intermediação de mão de obra – IMO: I) quantidade de trabalhadores 29 

inscritos: 666,20 mil; II) quantidade de vagas oferecidas: 291,27 mil; III) quantidade de 30 

encaminhamentos realizados: 1,02 milhão; IV) quantidade de trabalhadores colocados: 99,64 mil; 31 

V) quantidade de trabalhadores segurados colocados: 10,31 mil; VI) quantidade de admitidos 32 

CAGED: 3,65 milhões; VII) colocados/encaminhados: 9,8%; VIII) colocados/vagas: 34,2,0%; e, IX) 33 

colocados/admitidos: 2,7%. Apontou os principais indicadores do seguro-desemprego trabalhador 34 

formal: i) quantidade de segurados: 1,41 milhão; ii) recursos pagos: R$8,39 bilhões; iii) percentual 35 

de segurados reincidentes: 62,83%; e, iv) taxa de cobertura: 63,90%. Na sequência, passou aos 36 

indicadores das demais modalidades do seguro-desemprego: A) trabalhador doméstico: 49,96 mil 37 

segurados e R$161,35 milhões de recursos pagos; B) bolsa qualificação: 4.709 segurados e R$13,61 38 

milhões de recursos pagos; C) pescador artesanal: 232,02 mil segurados e R$399,38 milhões de 39 

recursos pagos; e, D) trabalhador resgatado de condição análoga a de escravo: 191 segurados e 40 

R$658,68 mil de recursos pagos. Passando à qualificação profissional, declarou que a taxa de 41 

aproveitamento dos aprendizes foi da ordem de 39,80%. Relatou que o PROGER apresentava ao 42 

final do primeiro semestre de 2019 os seguintes resultados: I) quantidade de contratos firmados: 43 

2,82 mil; II) recursos repassados: R$210,82 milhões; e, III) estoque de empresas contratantes do 44 

PROGER: 19,35 mil. Informou que o Abono Salarial fechou o exercício de 2019 com 11,37 milhões 45 

de benefícios pagos e R$9,08 bilhões de dispêndio. A Coordenadora-Geral da CGCIPE finalizou, 46 

declarando que foram emitidas 192,21 mil CTPS no modelo manual e 723,34 mil no modelo 47 

informatizado. O Diretor do DEF agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para 48 

manifestação. O Representante Suplente da CONSIF, Sr. Damião Cordeiro de Moraes, solicitou o 49 

Relatório da Contribuição Sindical Urbana e, na sequência, efetuou as seguintes indagações: i) 50 

havia informação sobre a “pejotização”; e, ii) qual o percentual de crescimento de trabalho 51 
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intermitente e número de vagas que estavam sendo efetivadas. A Coordenadora-Geral da CGCIPE 52 

esclareceu que não existia nos registros administrativos informações sobre a “pejotização”, e que 53 

o percentual de trabalhador intermitente se encontrava no Boletim do PPTER, constante do 54 

material de entrega da presente reunião, ressaltando que não havia informação sobre a efetivação 55 

do trabalhador intermitente. O Representante Titular da CTB, Sr. Aílton de Jesus Araújo, observou 56 

que não havia um controle eficaz sobre o trabalhador intermitente, questionando o que o governo 57 

estava fazendo a esse respeito. A Coordenadora-Geral da CGCIPE relatou que o Ministério, desde 58 

2017, estava registrando informações sobre o trabalhador intermitente, acrescentando o esforço 59 

empreendido no sentido de sempre melhorar os dados sobre o tema. A Coordenadora do GTFAT, 60 

Sra. Suely Barrozo Lopes, informou que seria solicitado à Coordenação-Geral de Recursos 61 

Financeiros (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), para envio ao GTFAT, o relatório da Contribuição Sindical 62 

Urbana, acrescentando, quanto ao trabalhador intermitente, que com o eSocial se teria um maior 63 

número de dados sobre essa temática. Observou que o Conselho Nacional do Trabalho (CNT) seria 64 

o fórum mais apropriado para discutir as questões do trabalho intermitente. O Representante 65 

Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, relatou que havia sentido falta das seguintes 66 

informações: i) o valor do salário médio das vagas ofertadas; e, ii) quantos trabalhadores 67 

beneficiados com o seguro-desemprego foram recolocados e quantos foram qualificados. A 68 

Coordenadora-Geral da CGCIPE informou que estudaria a possibilidade de incorporar essas 69 

informações ao Boletim do PPTER. O Diretor do DEF ressaltou que no slide 10 da presente 70 

apresentação constava um panorama da colocação de trabalhadores, o qual dava uma ideia de 71 

como estava se comportando o mercado de trabalho. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Tema: 72 

Situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral 73 

de Prestação de Contas - CGPC. O Assessor Técnico da Coordenação-Geral de Prestação de Contas 74 

da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 75 

Competitividade (CGPC/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Alexsander Parrine, apresentou quadro 76 

demonstrando os valores acumulados dos instrumentos celebrados com recursos do FAT 77 

constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI: I) saldo 78 

a comprovar: R$94,49 milhões; II) saldo a aprovar: R$1,62 bilhão; III) saldo 100% aprovado: 79 

R$67,10 milhões; IV) saldo impugnado: R$16,74 milhões; V) inadimplência efetiva: R$318,03 80 

milhões; e, VI) inadimplência suspensa: R$227,51 milhões. Finalizando, registrou que havia 166 81 

prestações de contas 100% aprovadas e 164 encaminhadas para Tomada de Conta Especial (TCE). 82 

O Diretor do DEF agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. 83 

O Representante da CONSIF indagou quantos processos estavam pendentes de análise, ao que o 84 

Assessor Técnico da CGPC informou que havia cerca de 500 processos nessa condição. 85 
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Prosseguindo, o Representante da CONSIF ressaltou que a CGPC levaria mais de 2 anos para 86 

concluir a análise de todos os processos, manifestando preocupação que muitos deles viessem a 87 

prescrever. O Diretor do DEF ponderou que a aprendizagem já adquirida pela CGPC contribuiria 88 

para dar maior celeridade à análise dos demais processos que ainda se encontravam em aberto. O 89 

Assessor Técnico da CGPC informou que os processos estavam sendo inseridos no Sistema 90 

Eletrônico de Informações do Ministério da Economia (SEI/ME), o que já estava resultando em 91 

maior agilidade na análise das prestações de contas. Em seguida, o Diretor do DEF passou ao ITEM 92 

4 – Tema: Jornada Digital do Seguro-Desemprego (SD 100% WEB), pela Coordenação-Geral de 93 

Gestão de Benefícios – CGGB. O Coordenador-Geral de Gestão de Benefícios da Subsecretaria de 94 

Políticas Públicas de Trabalho da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e 95 

Trabalho (CGGB/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Márcio Alves Borges, relatou que o Ministério da 96 

Economia estava implementando a Jornada Digital do Seguro-Desemprego – SD 100% Web, de 97 

forma a viabilizar mais eficiência na prestação de serviços públicos, reduzir custos e oferecer 98 

comodidade e segurança ao trabalhador. Destacou que a partir de então, os trabalhadores 99 

poderiam ser desobrigados de comparecer em um posto de atendimento. Declarou que a 100 

proposta tinha por objetivo: i) desburocratizar o acesso aos serviços de seguro-desemprego; ii) 101 

agilidade na resposta ao cidadão e; iii) desoneração das redes presenciais de atendimento. 102 

Observou que a iniciativa atendia à estratégia do Governo Federal em disponibilizar seus serviços 103 

públicos na forma digital, acessível no Portal de Serviços (gov.br), acrescentando que a Jornada 104 

Digital do Seguro-Desemprego estava ganhando escala em todo o País. Destacou que atualmente 105 

estavam disponíveis os seguintes serviços de Seguro-Desemprego Trabalhador Formal: I) solicitar o 106 

seguro-desemprego; II) apresentar recurso de seguro-desemprego, sem exigência de prova 107 

documental; III) apresentar recurso de seguro-desemprego, com inclusão de prova documental; e, 108 

IV) acompanhar o pedido desde a habilitação até o pagamento de cada uma das parcelas. 109 

Declarou que a Jornada Digital do Seguro-Desemprego estava acessível ao trabalhador pela 110 

internet, por meio do acesso ao Portal GOV.BR e também por meio de aplicativo (nas versões IOS 111 

e Android). Ressaltou que o processo de atendimento, antes realizado pelo posto, poderia ser 112 

realizado pelo próprio trabalhador: i) sem a necessidade de agendamento; ii) sem a necessidade 113 

de fila de espera; iii) sem a necessidade de deslocamento; e, iv) de forma ágil, intuitiva, interativa 114 

e com segurança para o trabalhador, empregador e o governo. Finalizando, o Coordenador-Geral 115 

da CGGB indicou as próximas fases do projeto: I) fortalecimento da mitigação de risco - combate à 116 

fraude; II) implantação do abono salarial 100% Web; III) expansão do projeto para o empregado 117 

doméstico; e, IV) expansão do projeto para a bolsa de qualificação profissional. O Diretor do DEF 118 

agradeceu pela exposição, registrando que a DATAPREV efetuava cruzamentos sofisticados 119 
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relacionados ao seguro-desemprego, contando com grande expertise no assunto. Informou que 120 

oportunamente convidaria o pessoal da DATAPREV para realizar apresentação ao GTFAT e ao 121 

CODEFAT a fim de mostrar como se dava o tratamento de dados de ações e programas custeados 122 

com recursos do FAT. Ponderou que o Estado teria que ir nessa direção de informatizar, de 123 

simplificar, de fazer tudo Web, por aplicativos, visando deixar a máquina pública mais rápida na 124 

resposta, mais leve, menos burocrática. Na sequência, abriu as inscrições para manifestação. O 125 

Representante Titular da UGT, Sr. Raul Araújo Santos, indagou se o trabalhador, para solicitar o 126 

benefício do seguro-desemprego, via Web, dependeria de algum tipo de anuência do empregador. 127 

O Coordenador-Geral da CGGB esclareceu que todo o processo era informatizado, ressaltando que 128 

ao ser demitido o trabalhador recebia uma chave única para requerimento do seguro-129 

desemprego, bastando o trabalhador digitar esse número na aba “vou requerer meu seguro-130 

desemprego”. O Representante da CONSIF parabenizou o Coordenador-Geral da CGGB pelo 131 

excelente trabalho, ressaltando a importância de sempre aprimorar os mecanismos de combate à 132 

fraude. Em seguida, apresentou algumas sugestões que poderiam ser futuramente incorporadas à 133 

plataforma do SD 100% Web: i) priorizar informações relativas à conta bancária; ii) direcionar para 134 

o posto SINE mais próximo; e, iii) direcionar para cursos de qualificação profissional à distância. O 135 

Representante da CTB indagou se o sistema controlava a volta do trabalhador ao mercado de 136 

trabalho, que ainda contava com parcelas a receber e, em caso afirmativo, de onde buscava essa 137 

informação. O Coordenador-Geral da CGGB esclareceu que, a cada parcela a ser paga, o sistema 138 

efetuava cruzamentos diversos, dentre eles com o Cadastro Nacional de Informações Sociais 139 

(CNIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ressaltando que era 140 

efetuada a suspensão das parcelas em aberto no caso de ser verificado que o trabalhador havia 141 

retornado ao mercado de trabalho. O Representante Titular da Força Sindical, Sr. Marcos Perioto, 142 

questionou se o trabalhador, ainda com parcelas do seguro-desemprego para receber, caso se 143 

inscrevesse como Microempreendedor Individual (MEI), teria suspensas as parcelas 144 

remanescentes do benefício. O Coordenador-Geral da CGGB esclareceu que o sistema não tinha 145 

como suspender parcelas do trabalhador inscrito como MEI, pois nesse caso se tratava de renda, 146 

informação de cunho sigiloso. Em seguida, o Diretor do DEF passou ao Tópico IV – ASSUNTOS 147 

PARA DISCUSSÃO: ITEM 5 - Proposta de Resolução que altera a regulamentação do FAT PNMPO 148 

(Resolução nº 511 de 2006). A Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de Emprego da 149 

Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de 150 

Produtividade, Emprego e Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam 151 

Santana, declarou que o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) foi 152 

instituído pela Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, com o objetivo principal de estimular a 153 
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geração de trabalho e renda entre os empreendedores populares, sendo considerado pelo 154 

Governo como uma ferramenta relevante de política pública, desenvolvida fundamentalmente por 155 

meio de uma rede de instituições especializadas na concessão de crédito, com a orientação 156 

necessária ao desenvolvimento sustentável dos empreendimentos financiados. Observou que, 157 

posteriormente, a legislação do PNMPO foi alterada pela Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, e 158 

pela Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019, as quais simplificaram processos 159 

operacionais, permitiram a utilização de novas tecnologias no processo de orientação dos 160 

beneficiários e ampliaram o diálogo setorial, mediante a criação do Fórum Nacional de 161 

Microcrédito. Declarou que o PNMPO tinha como fontes de recursos: 2% dos depósitos à vista 162 

(Conselho Monetário Nacional - CMN), depósitos especiais do FAT, Fundos Constitucionais e 163 

outras fontes alocadas no Programa. Prosseguindo, a Coordenadora-Geral da CGEM relatou que a 164 

proposta em tela visava: i) excluir regras de controle financeiro e gerencial que eram definidas em 165 

resoluções específicas, que disciplinavam regras gerais para as aplicações de recursos dos 166 

depósitos especiais remunerados do FAT; ii) adequar as definições dos atores envolvidos no 167 

processo operacional do PNMPO; iii) ajustar a resolução às terminologias dispostas na Lei e em 168 

Resolução do CMN; iv) remodelar as bases operacionais de acordo com a operação praticada na 169 

linha; v) fazer remissão dos critérios operacionais relativos a teto financiável e encargos 170 

financeiros para a Resolução nº 4.713, de 20 de março de 2019, do CMN: teto de R$21,0 mil e 171 

encargos financeiros de 4% a.m. O Diretor do DEF abriu as inscrições para manifestação. O 172 

Representante da CONSIF indagou se havia sido excluída alguma regra de controle. A 173 

Coordenadora-Geral da CGEM declarou que não havia exclusão de regra de controle, 174 

acrescentando que a proposta em tela visava o alinhamento das bases operacionais do FAT 175 

PNMPO aos normativos do CMN e às alterações legais promovidas no PNMPO pela Lei nº 13.636, 176 

de 2018, e pela Medida Provisória nº 905, de 2019, as quais simplificaram processos operacionais, 177 

permitiram a utilização de novas tecnologias na orientação dos beneficiários e ampliaram o 178 

diálogo social mediante a criação do Fórum Nacional de Microcrédito. O Diretor do DEF indagou se 179 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 180 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, passou ao ITEM 6 - Proposta 181 

de Resolução que altera a de nº 825, de 26 de março de 2019, que regulamenta procedimentos e 182 

critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT 183 

aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 184 

artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Subsecretário de Emprego da Secretaria de 185 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 186 

(SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Marcelo Leandro Ferreira, declarou que a proposição de alterações 187 
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nos art. 2º (inciso IX), 8º e 9º da Resolução CODEFAT nº 825, de 2019, visava: i) dar maior clareza 188 

quanto à aplicabilidade do Índice de Gestão Descentralizada – IGD-SINE, à luz do que dispunha a 189 

Lei nº 13.667, de 2018; e, ii) consignar que o Conselho disciplinará cada um dos blocos de serviços 190 

do SINE de acordo com suas peculiaridades. Ponderou que dos 68 entes elegíveis a receber a 191 

transferência automática de recursos do FAT no exercício de 2020, até o presente momento, 38 192 

entes já haviam concluído o processo de adesão à nova forma de organização do SINE. Registrou 193 

que estava sendo proposta a definição de um prazo limite, até 30 de abril de 2020, para que os 194 

entes interessados em receber a transferência automática de recursos do FAT do exercício de 195 

2020 validassem a adesão à nova forma de organização do SINE. Ponderou que essa proposta teria 196 

por objetivo evitar que recursos consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA/2020) deixassem de 197 

ser repassados, devido a uma eventual não adesão por parte de alguns entes. Declarou que 198 

também estava sendo proposto autorizar a redistribuição de eventual sobra de recursos 199 

orçamentários gerada pela não adesão de alguns entes, de modo a promover um melhor uso dos 200 

recursos públicos e de assegurar que fossem aplicados nos montantes consignados na LOA. 201 

Finalizando, o Subsecretário da SEMP ponderou que a redistribuição de recursos orçamentários 202 

deveria contemplar os entes parceiros que tivessem o processo de adesão à nova forma de 203 

organização do SINE validado até 30 de abril de 2020, nos termos da metodologia contida na 204 

Resolução nº 721, de 30 de outubro de 2013, de acordo com o caput do art. 16-A da Resolução 205 

825, de 2019. O Diretor do DEF abriu as inscrições para manifestação. O Representante da CONSIF 206 

questionou a redistribuição de eventual sobra de recursos entre os entes federados sem que fosse 207 

submetida à deliberação do CODEFAT, manifestando-se contrário à redistribuição automática 208 

desses recursos. O Subsecretário da SEMP esclareceu que os recursos foram distribuídos entre os 209 

68 entes federados elegíveis, os quais teriam o prazo de até 30 de abril de 2020 para validar, junto 210 

ao Ministério da Economia, o Termo de Adesão à nova sistemática de transferência de recursos na 211 

modalidade fundo a fundo. Observou que nem todos conseguiriam concluir o processo de adesão 212 

no prazo em referência, razão pela qual os recursos seriam redistribuídos entre os que validassem 213 

o Termo de Adesão no prazo estabelecido, na forma já aprovada pelo CODEFAT. O Representante 214 

do FONSET, Sr. Marcelo Gavião, manifestou que concordava plenamente com a redistribuição de 215 

eventual sobra de recursos, visando garantir a utilização da totalidade do montante de recursos 216 

disponibilizado. A Coordenadora do GTFAT observou que a Resolução nº 721, de 2013, havia 217 

estabelecido os critérios para a distribuição de recursos no âmbito do SINE, a qual seria realizada a 218 

partir da verificação de dados de execução física dos convenentes e de resultados do Estudo de 219 

Custos do SINE, realizado pela Universidade de Brasília - UnB e respectiva metodologia de cálculo 220 

dos custos. Declarou que por essa razão não precisaria ser submetida ao CODEFAT, tratando-se 221 
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apenas de distribuição matemática dos recursos. Diante desses esclarecimentos, o Representante 222 

da CONSIF retirou sua manifestação contrária à distribuição automática de eventual sobra de 223 

recursos. O Representante da UGT, quanto às propostas de alterações do inciso IX do art. 2º e do 224 

art. 8º, os quais tratavam do IGD-SINE, solicitou que logo após a expressão “bloco de serviços” 225 

fosse informada a que inciso e artigo da Resolução nº 825, de 2019, eles se referiam, tendo sido 226 

acatado por todos. O Diretor do DEF indagou se havia mais alguma manifestação, em não 227 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 228 

CODEFAT, com a proposta do Representante da UGT, Sr. Raul Araújo Santos, de se fazer remissão 229 

aos incisos e artigos da Resolução nº 825, de 2019, após a expressão “bloco de serviços”. Na 230 

sequência, declarou intervalo de 1 hora para almoço. No retorno dos trabalhos, a Coordenadora 231 

do GTFAT informou que o Diretor do DEF teria um compromisso à tarde, e não poderia retornar à 232 

presente reunião. Assim, passou ao ITEM 7 - Proposta de Resolução que estabelece os critérios 233 

para aplicação dos recursos da ação “Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores” aos 234 

Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 12 235 

da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, para execução integrada das ações no âmbito do 236 

Sistema Nacional de Emprego – SINE. O Subsecretário de Capital Humano da Secretaria de 237 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 238 

(SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Rodrigo Zerbone Loureiro, declarou que a LOA/2020 previa para a 239 

ação orçamentária 20Z1 (Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores) o montante de 240 

R$9,45 milhões, acrescentando que caso fossem ignorados critérios populacionais ou econômicos, 241 

e hipoteticamente os recursos fossem divididos igualmente pelos entes que já aderiram ao SINE, 242 

cada um receberia cerca de R$242,0 mil. Ponderou que com esse recurso e, considerando o custo 243 

aluno/hora vigente (R$16,00), cada ente poderia ofertar apenas 75 vagas em cursos de 244 

qualificação profissional de 200 horas. Observou que essa situação trazia o seguinte 245 

questionamento: como estabelecer parâmetros de alocação desses recursos de forma justa, de 246 

modo a gerar ações efetivas para o trabalhador. Ressaltou que a presente proposta de resolução 247 

visava responder esse dilema ao estabelecer que os recursos seriam distribuídos de forma 248 

regionalizada e alocados por meio de seleção de projetos (exceto emendas parlamentares com 249 

indicação de beneficiário), com vistas a: i) fomentar as proposições que demonstrassem maior 250 

capacidade de impacto; e, ii) potencializar os escassos recursos disponíveis para a ação. Esclareceu 251 

que os projetos deveriam estruturar-se em, pelo menos, um dos seguintes eixos: a) incentivos de 252 

desempenho em contratos e parcerias de qualificação profissional, em que os desembolsos 253 

financeiros pelos órgãos e pelas entidades contratantes e parceiras fossem condicionados ao 254 

atingimento de resultados de empregabilidade ou de produtividade (contratação por 255 
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performance); e, b) mapeamento por meio de mecanismos de captura, pelo Poder Público, da 256 

demanda do setor produtivo por qualificação profissional (plataforma SuperTec). Ponderou que as 257 

ações formativas desenvolvidas pelos entes concorreriam para o atingimento dos objetivos da 258 

Estratégia Nacional de Qualificação para a Produtividade e o Emprego, instituída pelo Decreto nº 259 

10.110, de 10 de novembro de 2019, na forma a seguir: i) máximo alinhamento entre a procura e a 260 

oferta de qualificação profissional; ii) estímulo e promoção de metodologias inovadoras de 261 

qualificação profissional; e, iii) impacto na empregabilidade e na produtividade dos beneficiários. 262 

Finalizando, o Subsecretário da SUCAP destacou que seriam elegíveis os entes que, tendo aderido 263 

ao SINE, à luz do art. 5º da Resolução CODEFAT nº 825, de 2019, ofertassem o bloco de serviços de 264 

gestão e manutenção da rede de atendimento de que tratava o art. 6º, inciso I, do referido 265 

normativo, acrescentando que o montante de contrapartida indicado, e a forma de integração 266 

entre as ações de qualificação profissional e de intermediação de mão de obra do SINE, fariam 267 

parte dos critérios de seleção de projetos. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para 268 

manifestação. O Representante da CUT indagou se o percentual mínimo de 8% a ser atingido 269 

como impacto de empregabilidade havia sido obtido a partir de algum estudo, acrescentando que 270 

em caso afirmativo, o estudo fosse enviado ao GTFAT. Questionou como seriam definidos os 271 

critérios para chamamento público e seleção de projetos a cada certame, e quem seria 272 

responsável por sua definição. Observou que o projeto piloto não contemplava o público alvo 273 

prioritário: trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego. O Subsecretário da SUCAP 274 

declarou que estudo específico de impacto no SuperTec, realizado pelo IPEA/Banco Mundial, 275 

chegou ao resultado de empregabilidade de cerca de 8% para o público em geral, e de cerca de 276 

15% para beneficiários do seguro-desemprego. Adicionalmente, informou que estudo de uma 277 

Comissão do Senado Federal mostrava que 30% era um patamar internacional de excelência de 278 

empregabilidade. Relatou que encaminharia os dois estudos em referência à Secretaria Executiva 279 

do CODEFAT. Declarou que a ideia seria que os critérios fossem definidos pela SPPE, a partir dos 280 

resultados do projeto piloto, o qual focou em jovens pela segurança de que haveria interessados. 281 

Registrou que se encontrava em estudo uma modelagem para atender o público beneficiário do 282 

seguro-desemprego. O Representante do FONSET ponderou que nos últimos dois anos não houve 283 

execução de qualificação profissional com recursos do FAT, ressaltando que com o baixo valor do 284 

orçamento para 2020, provavelmente não haveria também nesse exercício. Indagou quem 285 

realizaria a aferição dos resultados. O Representante da UGT solicitou que fossem disponibilizados 286 

os processos de contratação de projetos. O Subsecretário da SUCAP ressaltou que o contrato de 287 

impacto social representava uma nova forma de pactuar a qualificação profissional, dado o baixo 288 

nível de recursos disponíveis. Informou que seria montado um kit relativo aos processos de 289 
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contratação de projetos e disponibilizado à Secretaria Executiva do CODEFAT. Declarou que a 290 

aferição de resultados ficaria a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A Coordenadora do 291 

GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 292 

apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, 293 

passou ao ITEM 8 - Proposta de Resolução que aprova a distribuição de recursos para o exercício 294 

de 2020 entre as modalidades no âmbito do QUALIFICA BRASIL, em atendimento ao disposto no 295 

inciso V do art. 24, da Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017. O Subsecretário da SUCAP 296 

declarou que em função do montante dos recursos destinados à ação orçamentária 20Z1 297 

(Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores), no montante de R$9,45 milhões, e com o 298 

objetivo de dar a maior eficiência possível na utilização desses recursos, propunha-se a seguinte 299 

distribuição: i) qualificação presencial – no máximo 100%; ii) qualificação à distância – até 20%; iii) 300 

passaporte qualificação – até 20%; iv) certificação profissional – 0%; e, v) fomento a estratégias de 301 

empregabilidade – até 80%. Ponderou que a distribuição ora proposta se justificava pelo fato de o 302 

montante destinado à ação orçamentária 20Z1 ser escasso para a implementação de modalidades 303 

variadas, em especial aquelas cujo custo operacional implicasse investimento, ressaltando que 304 

teria como foco as modalidades: I) qualificação presencial, por meio de repasses automáticos aos 305 

fundos de estados, Distrito Federal e municípios, nos termos da Lei nº 13.667, de 2018; e, II) 306 

fomento à estratégias de empregabilidade, com vistas à adesão a outros programas de natureza 307 

similar no âmbito do Governo Federal. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para 308 

manifestação. O Representante da CONSIF sugeriu aumentar de até 20%, para até 30%, o 309 

percentual a ser destinado à Qualificação à Distância (QaD), de modo a incentivar essa 310 

modalidade, pois era mais prática e econômica. O Subsecretário da SUCAP acatou a sugestão, 311 

ressaltando que os percentuais eram um dispositivo de segurança para nortear a distribuição dos 312 

recursos. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 313 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 314 

CODEFAT com a sugestão do Representante da CONSIF, Sr. Damião Cordeiro de Moraes, de 315 

aumentar para até 30% o percentual a ser destinado para QaD. Em seguida, passou ao ITEM 9 - 316 

Proposta de Mapeamento de Demandas de Qualificação Social e Profissional - MDQSP, exercício 317 

2020, em atendimento ao disposto no § 4º do art. 20 e no inciso VII do art. 24 da Resolução nº 318 

783, de 26 de abril de 2017. O Subsecretário da SUCAP destacou que a metodologia do MDQSP a 319 

ser utilizado no ano de 2020 possuía duas dimensões: i) estrutural ou histórica: tinha como 320 

objetivo apresentar a demanda ocupacional ao longo do tempo, sendo que para sua construção 321 

eram utilizadas bases de dados como Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e/ou do 322 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a partir das quais era construído o 323 
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Mapa do Emprego, isto é, a sistematização da movimentação do mercado de trabalho formal 324 

brasileiro; e, ii) caráter tendencial: a ser concretizada a partir do Portal SuperTec, cuja utilização 325 

será facultada, por meio de Acordo de Cooperação Técnica (ACT), aos entes públicos interessados 326 

(ou metodologia similar de captação de demandas). Esclareceu que o Portal SuperTec é uma 327 

ferramenta oriunda do extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 328 

(MDIC) utilizada no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 329 

(PRONATEC), do Ministério da Educação, que permite ao setor produtivo o cadastramento da 330 

demanda de qualificação profissional existente na sua empresa. Concluindo, o Subsecretário da 331 

SUCAP destacou que para a construção dessa metodologia, e estruturação das ações a serem 332 

desenvolvidas no exercício corrente, foram levadas em consideração pesquisas acerca do mercado 333 

de trabalho que relatavam a diminuição da produtividade do trabalhador brasileiro, como 334 

também o impacto desse fator no desenvolvimento econômico do Brasil e, consequentemente, o 335 

impacto na empregabilidade. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O 336 

Representante da CONSIF solicitou que fosse incluída no MDQSP uma referência ao 337 

empreendedorismo, conforme voto a seguir transcrito: 1. Numa leitura analítica do documento, 338 

verifico a ausência de um ponto importante para o estudo e a prospecção de eventuais demandas 339 

no mercado de trabalho. Trata-se de examinar a importância do empreendedorismo como 340 

elemento de auxílio para a redução do desemprego no país. 2. A Resolução CODEFAT Nº 783, de 341 

26/04/2017 determina que a operacionalização do QUALIFICA BRASIL dar-se-á em sintonia com os 342 

planos plurianuais do Governo Federal e em observância a determinados princípios, entre eles o 343 

estimulo ao empreendedorismo. (Art. 4º, inciso VI). 3. O texto legal também definiu como ações 344 

de qualificação social e profissional aquelas que fomentem o empreendedorismo (art. 5º, inciso V), 345 

de maneira que a atuação do poder público dever considerar, além das políticas que promovam 346 

diretamente a inclusão social do trabalhador, a formação técnica, intelectual e cultural do 347 

trabalhador, devem também considerar procedimentos que possam gerar o fomento do 348 

empreendedorismo, minimizando assim a falta de vagas de trabalho no mercado formal. 4. Por 349 

fim, o artigo 6º, inciso IX da Resolução 783 determina que as ações de Qualificação Social e 350 

Profissional serão direcionadas prioritariamente para diversos públicos, entre os quais os 351 

trabalhadores cooperativados, em condição associativa ou autogestionada, e os empreendedores 352 

individuais. 5. O Governo Federal criou em setembro de 2017 um plano de ação denominado 353 

“Progredir”, destinado à geração de emprego e renda como forma de emancipação 354 

socioeconômica das famílias de baixa renda. Referido Plano colocou como base de atuação três 355 

eixos: i) intermediação de mão de obra; ii) qualificação profissional; e iii) empreendedorismo. 356 

Segundo consta dos documentos oficiais, “o Progredir reúne qualificação profissional, apoio ao 357 
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empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho, a fim de contribuir para fortalecer 358 

as capacidades individuais e gerar independência socioeconômica”. (Decreto nº 9.160, de 26 de 359 

setembro de 2017). 6. Ainda segundo o documento oficial de lançamento do Plano, “o 360 

empreendedorismo procura localizar, incentivar e desenvolver capacidades e habilidades da 361 

população-alvo, de modo a potencializar suas capacidades de inovação e fazer negócios, prestar 362 

serviços ou atuar por conta própria na oferta de conhecimento, atividades criativas, solidárias ou 363 

empresariais e geradoras de renda”. 7. De maneira que o documento que servirá como base para a 364 

elaboração do “Mapa de Qualificação Profissional”, bem como a “Metodologia para Prospecção 365 

de Demanda por Qualificação Profissional” devem ser alterados para inserirmos o 366 

empreendedorismo com item de análise e prospecção de demanda para a qualificação, bem como 367 

o levantamento de dados que informem como o empreendedorismo tem potencializado 368 

empreendimentos de trabalhadores e as necessidades de qualificação para abertura de novos 369 

negócios. A Coordenadora-Geral da CGEM informou que na próxima reunião do GTFAT seria 370 

apresentada proposta do bloco de serviços de que tratava o inciso III do art. 6º da Resolução n° 371 

825, de 2019, a seguir transcrito: III - fomento à geração de emprego e renda, que inclui a oferta 372 

de serviços de apoio à concessão de microcrédito produtivo orientado, oferta de assessoramento 373 

técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado, e promoção de feiras e seminários 374 

relacionados às atividades de fomento à geração de emprego e renda. O Representante da Força 375 

Sindical observou que como haveria um bloco de serviços específico para o empreendedorismo, 376 

não via sentido em fazer referência sobre o tema no MDQSP. O Conselheiro da CTB ponderou que 377 

o objetivo principal da qualificação profissional seria atender o público beneficiário do seguro-378 

desemprego, razão pela qual também não vislumbrava necessidade de mencionar o 379 

empreendedorismo no MDQSP. A Coordenadora do GTFAT, visando dar fechamento ao tema, 380 

colocou em votação a proposta do Representante da CONSIF de fazer referência ao 381 

empreendedorismo, a qual contou com manifestação favorável da bancada dos empregadores 382 

(CONSIF, CNI, CNA, CNC, CNT e CNTur) e manifestação contrária da bancada do governo e dos 383 

trabalhadores (FAZENDA/ME, SPPE/SEPEC/ME, SDIC/SEPEC/ME, BNDES, CUT, FORÇA SINDICAL, 384 

UGT, CTB e CSB). Registrou que mesmo não havendo concordância com a proposta do 385 

Representante da CONSIF, essa seria registrada no resumo da presente reunião, que constaria no 386 

item relativo à entrega de documentos da 157ª Reunião Ordinária do CODEFAT, para 387 

conhecimento dos Conselheiros. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma 388 

manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para 389 

ser encaminhado ao CODEFAT na forma apresentada pela SUCAP/SPPE/SEPEC/ME. Na sequência, 390 

passou ao ITEM 10 - Proposta apresentada pelo Conselheiro Suplente da CONSIF no CODEFAT, 391 
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Sr. Damião Cordeiro de Moraes, para inclusão de cláusula que visa exigir, no âmbito do 392 

Programa QUALIFICA BRASIL, a implementação de Programa de Integridade em todas as pessoas 393 

jurídicas de direito privado beneficiadas com recursos do FAT. O Representante da CONSIF 394 

observou que a presente proposta visava implementar Programas de Integridade como forma de 395 

diminuir a ocorrência de fraudes, atos de corrupção, irregularidades e/ou desvios éticos e de 396 

conduta, ressaltando que se tratava de um sistema estruturado de controle interno que permitia 397 

proporcionar maior segurança àqueles que utilizavam a contabilidade e suas demonstrações 398 

financeiras para análise econômico-financeira. Esclareceu que o termo compliance (do verbo em 399 

inglês to comply) estava associado ao dever de estar em conformidade com determinada regra ou 400 

norma. Ponderou que diversas iniciativas foram estabelecidas pela legislação no intuito de criar 401 

padrões e procedimentos éticos nas relações com os entes públicos e com empresas da iniciativa 402 

privada, ressaltando que um importante marco legal foi a edição da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 403 

de 2013, que dispôs sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 404 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Destacou que 405 

recentemente o Ministro da Economia, Paulo Guedes, editou Portaria semelhante e instituiu o 406 

Programa de Integridade do Ministério da Economia - Prevenir (Portaria nº 239, de 23 de maio de 407 

2019), ressaltando que uma das diretrizes do Programa era o comprometimento da alta 408 

administração, e o envolvimento de todo o corpo funcional, com a manutenção de um adequado 409 

ambiente de integridade, em todas as unidades organizacionais do Ministério. Registrou que 410 

tramitavam no Congresso Nacional diversas proposições com o objetivo de criar a obrigatoriedade 411 

de exigência de programa de integridade para a contratação com a Administração Pública em 412 

geral, destacando-se: i) Câmara dos Deputados: PL nº 85/2019, que aguardava apreciação na 413 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP); e, ii) Senado Federal: PLS nº 414 

435/2016, que altera o art. 7º da Lei nº 12.846, de 2013, para exigir a certificação de gestor de 415 

sistema de integridade como condição para atenuar sanções administrativas. Finalizando, o 416 

Representante da CONSIF apresentou as seguintes propostas: I) fica estabelecida a 417 

obrigatoriedade de implementação de Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas de 418 

direito privado beneficiadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT; II) o 419 

Programa de Integridade tem por objetivos a proteção do Fundo dos atos lesivos que possam 420 

resultar em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de ética e de conduta e 421 

fraudes contratuais; a redução dos riscos inerentes aos contratos, provendo maior segurança e 422 

transparência em sua execução; e a adoção de procedimentos que assegurem a pronta 423 

interrupção das irregularidades ou infrações cometidas e a tempestiva remediação dos danos 424 

causados; III) o Programa de Integridade da pessoa jurídica de direito privado consiste no conjunto 425 



 14 

de mecanismos e procedimentos de integridade, controle e auditoria, com o objetivo de prevenir, 426 

detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração 427 

pública; IV) os custos e despesas com a implantação e manutenção do Programa de Integridade 428 

ficam a cargo da pessoa jurídica contratada, não cabendo ao FAT qualquer ressarcimento; V) em 429 

caso de inobservância da exigência estabelecida, os repasses de valores públicos em benefício das 430 

pessoas jurídicas envolvidas em procedimentos investigativos de corrupção cessarão de imediato; 431 

VI) comprovada a participação da pessoa jurídica de direito privado em atos de corrupção, será 432 

decretado o vencimento antecipado da obrigação contratual assumida com recursos financeiros 433 

do Fundo. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante 434 

Titular do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, ressaltou que não ficou claro se a 435 

implementação de programa de integridade ocorreria antes ou depois da contratação. O 436 

Representante Titular da SDIC/SEPEC, Sr. Conrado Vítor Lopes Fernandes, indagou qual seria o 437 

critério para escolher o programa de integridade. O Representante da CONSIF destacou que 438 

poderia ser incluído um parágrafo para estabelecer um prazo para que entidades/empresas com 439 

contrato em curso pudessem implementar programa de integridade, acrescentando, quanto aos 440 

critérios, que ficaria a cargo dos próprios contratantes a elaboração do seu programa de 441 

compliance. O Representante da CTB ponderou que já havia regras e normas para que 442 

entidades/empresas pudessem obter recursos do FAT, ressaltando que talvez fosse o caso de 443 

submeter o assunto à PGFN-Trabalho, pois se trataria de novas responsabilidades. O 444 

Representante do FONSET destacou que se faria necessário uma redação estabelecendo o início 445 

do compliance a médio e longo prazo, pois, caso contrário, causaria grandes impactos na ponta. 446 

Arrazoou que não vislumbrava condições de aprovar uma proposta dessa natureza, ressaltando 447 

que muitos contratantes não teriam como atender a essa questão. O Representante da SUCAP, Sr. 448 

Denis dos Santos Freitas, enfatizou que a proposta em tela implicaria geração de custos para as 449 

entidades/empresas, o que poderia prejudicar as contratações, acrescentando que seria 450 

necessário um debate mais aprofundado no sentido de procurar identificar em que medida o 451 

compliance poderia ser benéfico, sem prejuízos à operacionalização do Qualifica Brasil. O 452 

Representante da Força Sindical afirmou que não via sentido em criar uma regra adicional de 453 

controle, pois poderia gerar dificuldades para os contratantes. O Representante Titular da CNA, Sr. 454 

Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, manifestou preocupação sobre o quanto essa proposta impactaria 455 

no pequeno e médio produtor rural. O Representante da CONSIF declarou que a ideia do 456 

compliance seria preventiva, no sentido de dar maior transparência à utilização dos recursos 457 

públicos. A Coordenadora do GTFAT relatou que nesse exercício de 2020 estaria em curso uma 458 

nova modelagem da qualificação profissional, ressaltando que talvez fosse o caso de esperar um 459 
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pouco mais e, assim, receber contribuições visando aperfeiçoar a proposta de compliance, a qual 460 

poderia voltar à pauta do GTFAT oportunamente, não tendo sido registrada manifestação 461 

contrária. Parabenizou o Representante da CONSIF pela iniciativa de submeter a proposta (voto) 462 

para discussão, cujo mérito era, indiscutivelmente, zelar pela adequada utilização dos recursos do 463 

FAT. Prosseguindo, a Coordenadora do GTFAT passou ao Tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 11 464 

– Entrega dos seguintes documentos: 11.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT - 6º 465 

Bimestre de 2019; 11.2. Periódico INFORME PROGER – dados do 2º semestre de 2019; 11.3. 466 

Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 4º Trimestre de 2019; e, 11.4. 467 

Relatório de Execução da PDE – REL-PDE – 6º Bimestre de 2019. A Coordenadora do GTFAT 468 

informou que todos os documentos e arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis 469 

no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. ENCERRAMENTO: Nada 470 

mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, a Coordenadora do GTFAT deu por encerrada a reunião, 471 

agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Suely Barrozo Lopes, Coordenadora do 472 

GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros 473 

do Grupo. 474 
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RAUL ARAÚJO SANTOS  ___________________________________ 

Representante Titular da UGT 
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AÍLTON DE JESUS ARAÚJO    ___________________________________ 

Representante Titular da CTB 

 

ERNESTO LUIZ PEREIRA FILHO   ___________________________________ 

Representante Titular da CTB 

 

ALEXANDRE SAMPAIO FERRAZ   ___________________________________ 

Representante Suplente da CUT 

 

FÁBIO BANDEIRA GUERRRA    ___________________________________ 

Representante Titular da CNI 

 

CARLOS ALBERTO D’AMBROSIO   ___________________________________ 

Representante Titular da CNC 

 

LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA ROSA   ___________________________________ 

Representante Titular da CNA 

 

SEBASTIÃO ANTUNES DUARTE   ___________________________________ 

Representante Titular da CNTur 

 

THIAGO LUIZ TICCHETTI    ___________________________________ 

Representante Titular da CNT 

 

DAMIÃO CORDEIRO MORAES   ___________________________________ 

Representante Suplente da CONSIF 


