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Ata da 55' Reunião da Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do
Trabalhador - CTPAT
Data: 15/03/2017.
Hora: 10:00 horas
Local: Sala de Reuniões 176 — I° andar — Edifício Anexo B do Ministério do Trabalho —
Esplanada dos Ministérios — Bloco F — Brasília — Distrito Federal.

1

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete, na Esplanada dos Ministérios —

2

Ministério do Trabalho, Edifício Anexo B, Sala de Reuniões 176, às 10 horas, teve início a 55'

3

Reunião da Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador (CITAI). sob a

4

Coordenação da Sra. Eva Patrícia Gonçalo Pires — Diretora do Departamento de Segurança e

5

Saúde no Trabalho - DSST. Estiveram presentes os seguintes participantes: Viviane de Jesus

6 Forte — Coordenadora de Fiscalização e Projetos - CGF1P; Sara Conceição Arruda —
7

representante da Previdência Social; Carlos Cézar Soares Batista — Representante do

8

Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão — MPOG; Maria de Fátima Antunes Fuhro —

9

Representante da União Geral dos Trabalhadores — UGT; Regis Savietto Frati — Representante

10

da Força Sindical - FS; Nicolino Eugênio da Silva Júnior — Representante da Confederação

11

Nacional das Instituições Financeiras — CNF; Reinaldo Felisberto Damacena — Representante

12

da Confederação Nacional da Indústria — CNI; Fernando Marçal Monteiro — Representante da

13

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo — CNC; e Salomão

14

Taumaturgo Marques — Representante da Confederação Nacional dos Transportes. Participou

15

como representante suplente do Ministério da Fazenda — MF, o Sr. Gustavo Rotunno da Rosa,

16

e como representante suplente da Confederação Nacional do Turismo — CNTur, o Sr. Roberto

17

Baungartner. CONV1DADOS(AS): Serafim da Silva Neto — do MTb; Fernando César da

18

Mata Reis — do MTb; Matilde Francelino de Sousa — do MTb, Lórena G. Chaves Medeiros -

19

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG; Manha Moreira de Freitas —

20

para representar a Central dos Sindicatos Brasileiros; José Afonso Mazzon — Economista e
•

21

Professor da Universidade de São Paulo; e Paula Cavagnari — Diretora Presidente da ASSERT.

22

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Luciano Bandeira Magalhães — MF; Michele Lessa Oliveira

23

— MS; Ana Luisa Souza de Paiva — MS; Eduardo Lima Magalhães Ferreira — MF; Valeir Ertle

24 — CUT; Alessandro Rodrigues — CSB e Nelson de Abreu Pinto — CNTur. AUSÊNCIAS
25 INJUSTIFICADAS: Janine Giubert Coutinho — MDS; Luisete Moraes Bandeira — MDS;
26

Artur Bueno de Camargo — NCST; Francisco Calasàns Lacerda - NCST; Mário Teixeira —

27 CTB; Gilda Almeida de Souza — CTB; Francisco Toledo Melo — CNA; Rodrigo Valente
78

Fagundes — CNA e Aparecido Donizeti da Silva — CUT; ABERTURA: Expedida a

29 convocatória a todos os membros presentes, a Sr. Eva Patricia Gonçalo Pires saudou a
30

presença de todos e deu inicio à 5? Reunião da CTPAT. Começou a reunião se apresentando

31 como nova Diretora do DSST e presidente da CTPAT, abordando a sua formação e
32

experiência profissional no Ministério do Trabalho e na S1T, complementando que as portas

33

do DSST estavam abertas para o acesso de qualquer um dos membros da Comissão. A Sra.

34

Viviane de Jesus Forte também se apresentou, discorrendo sobre o seu tempo de dezoito

35

anos no Ministério do Trabalho, sobre suas funções anteriormente ocupadas, especialmente a

36

de Chefe da SEGUR/SP e sobre o contato inicial que teve com o PAI na fiscalização regional.

37

Em seguida, foi a vez do Sr. Serafim da Silva Neto, que se apresentou informando que

38

trabalhava na área de fiscalização da Construção Civil no Rio de Janeiro, e que já havia

39

trabalhado no DSST, complementando sobre a satisfação de receber o desafio de chefiar a

40

futura DEPAT, além de contar com a experiência dos colegas que já compunham a estrutura

41

do programa. Para finalizar a apresentação da equipe SIT/DSST/COPAT, o Sr. Fernando

42

César da Mata Reis e a Sra. Matilde Francclino de Sousa foram. apresentados como

43

integrantes da equipe e da Secretaria Executiva da CTPAT, se colocando à disposição para os

44 trabalhos realizados pela comissão. Na sequência, houve uma rodada de apresentações de
45

todos os outros membros presentes da Bancada de Governo, da Bancada de Empregados e de

46

Empregadores.A Sra. Eva Pires solicitou que o item 11 da pauta, que tratava sobre a

47

assinatura da ata da reunião anterior, fosse tratado logo após o esclarecimento de uma questão

48

que se fez presente logo por ocasião da abertura da reunião, sobre como ficaria a composição

49

da Comissão, principalmente sobre a Bancada de Governo, tendo em vista a unificação das

50

pastas da Receita Federal e da Previdência Social no Ministério da Fazenda, que ocorrera em

51

2016. Ela informou que a proposta do Ministério do Trabalho, que havia sido levantada na

52

Reunião de Bancada de Governo ocorrida no dia 13/03/2017, era de que a vaga deixada pela

53

unificação fosse preenchida por mais um membro representante do Ministério do Trabalho,

54

a
sem, no entanto, deixar de garantir a presença tanto da Receita Federal quanto da Previdênci(
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55

Social nas reuniões .e trabalhos da Comissão. A Sra. Viviane Forte explicou que tal

56

adequação era fruto de uma "janela de oportunidade" que se fazia presente com a unificação

57

das duas Secretarias na pasta do Ministério da Fazenda, e que seria muito proveitoso à CTPAT

58 e ao programa que houvesse um membro do Ministério do Trabalho permanente, que não
59

estivesse sujeito ás modificações constantes de representantes, tendo em vista as recorrentes

60

trocas de cargos de viés político que ocorrem em Brasília. A Sra. Eva Pires argumentou que o

61

que se pretende é manter um representante vinculado ao cargo de Diretor do DSST,

62

tradicionalmente nomeado como presidente da CTPAT. e de relevante importância para estar à

63

frente dos trabalhos e deliberações da comissão, além de outra vaga para um representante

64

permanente na comissão, como forma de se evitar a descontinuidade das discussões que eram

65

realizadas em reuniões anteriores, como forma de se conseguir avançar nos principais temas

66

debatidos. O Sr. Nicolino Eugênio, Coordenador da Bancada de Empregadores, questionou

67

se haveria mudança na quantidade de membros na Bancada de Governo e o Sr. Fernando

68

Reis esclareceu que a quantidade permaneceria sendo de 6 (seis) representantes por bancada.

69

De acordo com a proposta, o Ministério da Fazenda teria que escolher um titular da Receita

70

ou Previdência, com cadeira fixa e poder de voto na Comissão, devendo ser o suplente da

71

Secretaria diversa a que for escolhida corno titular. Desta feita, a Sra. Eva Pires indagou se

72

havia um consenso da comissão em relação a essa proposta. O Sr. Nicolino, em nome da

73

Bancada de Empregadores, considerou a proposta positiva e o Sr. Regis Fratis. Coordenador

74

da Bancada de Trabalhadores, afirmou que, mesmo sabendo que existem divergências internas

75

na própria Bancada de Governo, esta sempre votava "fechada" e que, portanto, não faria

76

diferença a origem da pasta dos representantes, complementando ainda que, por outro lado,

77

poderia realmente ser positiva a iniciativa, para manter a continuidade dos trabalhos da

78

Comissão. Em seguida, tanto o Sr. Gustavo Rosa, representante da Receita, quanto a Sra.

79

Sara Conceição, da Previdência, informaram ainda precisarem consultar suas secretarias para

80

dar uma palavra oficial em nome do orgao sobre a referida proposta de mudança de vagas na

81

composição da CTPAT. ENCAMINHAMENTO: a Sra. Eva Pires esclareceu que, estando as

82

demais bancadas de acordo com a proposta apresentada, restaria apenas definir juntamente

83

com os representantes do Ministério da Fazenda (Receita e Previdência) a pendência por eles

84

levantada e, em seguida, já seria possível proceder a alteração da Portaria Intenninisterial n°

85

06/2005, na parte que dispõe sobre os componentes que integram a CTPAT, bem como da

86

Portaria MTb n° 478/2 005, que aprova o Regimento Interno da CTPAT, o que todos

87

concordaram. Após o encaminhamento, em virtude do horário combinado para a palestra do

88

Prof. José Afonso Mazzon, a Sra. Eva Pires solicitou uma pausa na discussão sobre outros
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89

aspectos relacionados à futura composição da CTPAT, para convidar o palestrante a dar inicio

90

à sua apresentação. Após entrar na sala de reuniões e cumprimentar os membros presentes da

91

comissão, o Prof. José Antônio Mazzon palestrou por pouco mais de uma hora sobre o tema

92

"40 anos do Programa de Alimentação do Trabalhador — Conquistas e desafios da política

93

nutricional com foco em desenvolvimento econômico e social". Sua apresentação seguiu os

94

seguintes tópicos: Ciclo vicioso da nutrição - Origem do PAT - Consumo da Energia Humana

95

- Sistemas de Alimentação do PAT - Gestão do PAT - Desafios do século XXI - Força de

96

trabalho no Brasil - Dimensões do PAT - Benefícios do PAT - Modelo de simulação do PAT -

97 Impactos do PAT - Renúncia fiscal (IR) do PAT - Renúncia fiscal (geral) no PAT e seus
98

Impactos no programa - Desafios do PAT. Houve uma pequena interrupção na palestra do

99

professor devido à chegada da Sra. Secretária de Inspeção no Trabalho, Sra. Maria Teresa

100

Pacheco Jensen, que cumprimentou todos os membros da comissão, enalteceu a importância

101

do PAT no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho e a dedicação que a nova equipe

102

formada passava a se debruçar para o seu avanço. Finalizou dizendo que já conseguia

103

perceber alguns progressos nos trabalhos relacionados ao PAT e que externava a sua

104

felicidade por perceber que dificuldades do passado no âmbito das relações da comissão

105

estavam sendo superadas, podendo finalmente permitir avanços significativos. A Secretária de

106

Inspeção do Trabalho se despediu de todos e se retirou da sala, retomando a palavra ao Prof.

107

Mazzon, que prosseguiu na sua palestra. Ao fim da apresentação, o palestrante foi saudado e

108

elogiado por diversos membros da comissão e pela Sra. Eva Pires, que abriu uma rodada de

109 perguntas e respostas sobre as dúvidas remanescentes quanto ao conteúdo apresentado. O
110

material da apresentação se encontra em anexo à presente ata. Em seguida, foi retomada a

111

pauta sobre a composição da CTPAT, com a Sra. Eva Pires questionando às bancadas se já

112

havia alguma indicação de membros para a próxima portaria de designação. O Sr. Fernando

113 Reis complementou, informando que o prazo de dois anos de mandato dos membros se
114

findaria em junho de 2017, e que, com o passar do tempo, houve algumas substituições de

115

membros, que haviam passado a frequentar as reuniões, além de outros que pretendiam ser

116 substituídos, esclarecendo que ambas as situações precisariam ser oficializadas.
117 ENCAMINHAMENTO: o Sr. Fernando Reis informou que na semana seguinte ã da
118

reunião já seriam encaminhados os oficios às entidades representativas de patrões e
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empregados, além dos avisos ministeriais para as pastas da bancada de governo, mas solicitou

120

que os representantes atuais já levassem essa informação aos presidentes e diretores de suas

121

entidades, para que fossem sondadas as indicações dos próximos membros. Além disso, pediu

122 ainda que, no caso de já se saberem quais serão os próximos membros indicados, que
5

123

enviassem seus dados por e-mail com antecedência em relação à nomeação oficial, para uma

124

prévia atualização das listas de e-maus e contatos. A Sra. Eva Pires voltou a discussão para o

125

item II da pauta — assinatura e aprovação da ata da 54' Reunião, de 7 de dezembro de 2016.

126

quando o Sr. Nicolino informou que havia, ainda naquela manhã, encaminhado por e-mail

127

solicitações de alteração da ata, mas que não houve tempo hábil para fossem realizadas,

128

indicando que numa próxima reunião, para ganhar tempo, estas seriam encaminhadas com

129

mais antecedência. Dessa forma, foi realizada uma projeção de tela com a ata, na qual foram

130

solicitadas diversas alterações, que foram sendo efetivadas e acompanhadas, na presença de

131

todos os membros da comissão. A ata da 54' Reunião da CTPAT foi, na sequência, novamente

132

impressa, aprovada e assinada pelos membros que na ocasião haviam estado presentes. Dando

133

continuidade, a Sra. Eva Pires passou para o último tópico da pauta da reunião, propondo que

134

as reuniões da CTPAT passassem para um outro horário que fosse mais confortável para todos.

135

Disse que entendia que havia algumas situações relacionadas a horários de voos e passagens,

136

mas que chegava a ser até uma zombaria o fato de a reunião sobre o Programa de Alimentação

137

do Trabalhador ser realizada no horário do almoço, deixando os participantes com fome. O Sr.

138

Nicolino complementou que concordava com isso e que só não havia feito a mesma proposta,

139

porque ainda não havia alinhado o pleito com a sua bancada. mas que chegava mesmo a ser

140

engraçado, e que não podiam, principalmente em respeito á importância dos assuntos da

141

Comissão, ficar dependendo de pessoas de boa vontade que às vezes serviam algum lanche

142

durante as reuniões. ENCAMINHAMENTOS: A Sra. Eva Pires propôs, dessa forma, que a

143

reunião fosse realizada das 13:00h ás 17:00h, o que foi aceito por todos. A Sra. Eva Pires

144

prosseguiu, elucidando que, além de novo horário, também seria proveitoso indicar nas

145

próximas pautas demarcações de tempo para as discussões dos temas, para que os assuntos

146

não se alongassem de forma demasiada ou indevida, impedindo a discussão de outros temas

147 pautados, proposta que também não encontrou óbices para unânime aceitação. A Sra. Eva
148
Pires apresentou ainda uma proposta sobre a forma de operacionalizar e facilitar os trabalhos
149

da COPAI. de unificar os ofícios convocatórios em apenas um oficio circular, que seria

150

encaminhado em e-mail único a todos os membros destinatários. O Sr. Nicolino questionou se

151

seria possível deixar no oficio convocatório, de forma expressa, o nome d todos

152

participantes convocados, o que foi respondido afirmativamente pela Sra. Eva.

153

Para finalizar a reunião, a Sra. Eva Pires abordou a questão da análise da bancada de

154 Governo sobre a proposta de Portaria Interministerial conjunta das Bancadas de
155

Empregadores e Trabalhadores, corno novo marco regulatório do PAT. Disse que já tinha sido

156

atualizada pela equipe sobre o histórico da discussão e sobre a seriedade de avançar na
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157

discussão para garantir um avanço substancial no programa. Afirmou ainda, que diante da

158

importância do tema, não seria justo e nem honesto com a Comissão apresentar qualquer

159

análise superficial sobre a proposta apresentada pelas bancadas. Acrescentou que a equipe

160

estava se reestruturando, se inteirando dos detalhes, e que havia um comprometimento da

161

Bancada de Governo de se alinhar e de debruçar com a profundidade merecida sobre a

162

proposta apresentada pelas bancadas. O Sr. Nicolino argumentou que já era um consenso das

163

bancadas de empregadores e trabalhadores que a CTPAT não era o fórum adequado para se

164

discutir alguns pontos como a ampliação do programa como incentivo fiscal para as empresas

165

optantes pela tributação no Lucro Presumido e no Simples Nacional, bem como a questão do

166

órgão gestor do programa, concluindo que, retirando tais assuntos da proposta, esta estava

167

mais enxuta e mais fácil de discutir e de se chegar num consenso. O St Regis informou que já

168

havia se passado um período de oito anos desde que a discussão foi iniciada, e que o governo

169

estava impedindo que novos passos fossem dados. A Sra. Eva tranquilizou os membros da

170

comissão, reiterando que este tema era muito sério e que, já para a próxima reunião, haveria

171

uma abordagem devida, com a seriedade que merece o assunto.

172

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhuma manifestação, a Sra. Eva Patrícia

173

Gonçalo Pires agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
---
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