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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 2/2020, de 14 de agosto de 2020
 
 Convocada a 2ª Reunião Ordinária do CET, em trinta e um de julho de dois mil e vinte
(31.07.2020), o Conselho Estadual do Trabalho – CET, realizou a sua Segunda Reunião
Ordinária aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte (14.08.2020), às quatorze
horas (14h00), por meio virtual, com a participação dos seguintes conselheiros: Kennedy
Montenegro  de  Vasconcelos,  presidente  do  CET,  representante  da  Secretaria  do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET; Nágyla Maria Galdino Drumond, vice-
presidente do CET, representante da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
–  SECITECE;  Francisco  de  Assis  Diniz,  titular,  representante  da  Secretaria  do
Desenvolvimento Agrário – SDA; José Crisóstomo Bazílio Neto, suplente, representante da
Superintendência Regional do Trabalho no Ceará – SRT; Helder Nogueira Andrade, titular,
representante da Central Única dos Trabalhadores no Ceará – CUT-CE; Valdênio Aguiar
Ramos, titular, representante da Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas
no Comércio e Serviços do Estado do Ceará – FETRACE; Anízia Gomes Ribeiro, suplente,
representante  da  Federação  dos  Trabalhadores  Rurais,  Agricultores  e  Agricultoras
Familiares do Estado do Ceará – FETRAECE; Ardilis  Piterson Pereira de Souza Arrais,
titular, e Marta Ioneide Augusto Meneses, suplente, representantes da Força Sindical do
Estado  do  Ceará;  Francisco  Barroso  de  Paula,  titular,  e  Cícero  Anderson  de  Almeida
Bezerra,  suplente,  representantes  Federação  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público
Municipal no Estado do Ceará – FETAMCE; Veridiana Grotti  de Soárez, titular, e Lucy
Barbosa Alves, suplente, representantes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará –
FIEC;  Ananias  Magalhães  Neto,  titular,  e  Francisco  Wagner  Bizerril  Forte,  suplente,
representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará
–  FECOMÉRCIO;  Denise  Xavier  Barbosa,  suplente,  representante  da  Federação  das
Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão – FETRANS.  Ao
iniciar  a  Reunião,  Karla  Karolline  de  Jesus  Abrantes,  secretária  executiva  do  CET,
cumprimentou a todos os conselheiros presentes e, em seguida, proferiu orientações iniciais
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sobre  a  condução  da  reunião  virtual,  conforme  tópicos  apresentados  a  seguir.  1)
Documentos a serem gerados com a reunião: Lista de Presença com assinatura virtual dos
conselheiros, Ata da Reunião 01/2020 e Minuta do Regimento Interno; 2) Procedimentos
para  assinatura  virtual  da  Lista  de  Presença:  utilização  da  ferramenta  GeraDoc,
disponibilizada pelo Governo do Estado; 3) Procedimentos a serem adotados durante a
reunião: manter os microfones desligados enquanto não estiver falando e para fazer uso da
palavra se inscrever pelo chat (bate-papo) da plataforma WebEx, identificando-se com o
nome e identificando a instituição que representa; 4) Informou que a reunião será gravada.
A secretária executiva do CET deu prosseguimento com a leitura da pauta da Segunda
Reunião  Ordinária  do  CET,  a  qual  compreendia  os  seguintes  itens:  1)  Aprovação  do
Regimento Interno do CET; 2) Encaminhamentos para o Credenciamento do CET junto ao
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT; 3) Outros assuntos
de ordem interna.  Em seguida,  passou a  palavra  para  o  presidente  do CET,  Kennedy
Montenegro de Vasconcelos, que proferiu as boas-vindas aos conselheiros, desejando que a
reunião fosse proveitosa e produtiva.  O presidente do CET salientou a importância da
aprovação do Regimento Interno do CET, por ser um documento de suma importância para
o credenciamento do Conselho Estadual do Trabalho junto ao CODEFAT. Informou também
que em vinte e nove de julho de dois mil e vinte (29.07.2020), o secretário Maia Júnior e os
secretários executivos da SEDET estiveram reunidos com o governador Camilo Santana. Na
ocasião informaram-lhe sobre a primeira reunião do CET e o governador desejou pleno êxito
na  execução  das  ações  do  Trabalho,  Renda  e  Empreendedorismo,  com o  instituto  no
desenvolvimento  do  Ceará.  O  presidente  do  CET,  informou  que  na  reunião  com  o
governador  Camilo  Santana  discutiu-se  também  sobre  o  aporte  financeiro,  de
aproximadamente cinco milhões e quatrocentos mil reais (R$ 5.400.000,00),  a ser realizado
pelo Mistério da Economia, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, para o
Fundo Estadual do Trabalho do Ceará – FET. O presidente do CET também informou sobre a
reunião com o Ministério da Economia, por meio virtual, que ocorreu em quatro de agosto
de dois mil e vinte (04.08.2020). Na ocasião a equipe do Ministério apresentou o bloco de
ações e  serviços Qualificação Social  e  Profissional,  no âmbito do Sistema Nacional  de
Emprego –  SINE. Posteriormente,  o  Estado do Ceará,  por meio da SEDET, formalizou
manifestação de interesse junto ao Ministério da Economia em participar desse bloco de



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO
ESTADO DO CEARÁ

AV. DOM LUÍS, 807 - 16º ANDAR, Cep 60.160-230
Fone: (85) 3444.2900 - Fortaleza, Ceará

CET/ATA Nº 2/2020 - SEXEC-CET/SEDET

página 3 de 4

ações e serviços. Uma vez confirmada a inclusão do Estado do Ceará nesse novo bloco de
ações e serviços, haverá possibilidade do aporte de novos recursos do FAT, em montantes a
serem  informados  posteriormente  pelo  próprio  Ministério.  Fazendo  uso  da  palavra,  a
secretária executiva do CET, Karla Karolline de Jesus Abrantes, destacou a presença, nessa
Segunda  Reunião  Ordinária  do  CET,  de  técnicos  da  SEDET  e  do  Instituto  de
Desenvolvimento do Trabalho – IDT. Em seguida, passou a palavra à vice-presidente, Nágyla
Maria  Galdino  Drumond,  que  discorreu  sobre  o  trabalho  realizado  pela  Comissão  de
Conselheiros,  designada pelo CET para elaborar a  minuta de Regimento Interno.  Essa
Comissão  foi  composta  por  dois  representantes  de  cada  uma  das  bancadas,  a  seguir
identificados. Representantes do Poder Público: Rogers Vasconcelos Mendes, da SEDUC, e 
Nágyla Maria Galdino Drumond, da SECITECE; representantes dos Trabalhadores: Ardilis
Piterson Pereira de Souza Arrais, da Força Sindical, e Anízia Gomes Ribeiro, da FETRAECE;
representantes dos Empregadores: Ananias Magalhães Neto, da FECOMÉRCIO, e Francisca
Ivonisa  Holanda  de  Oliveira,  da  FAEC.  A  vice-presidente  informou que  o  processo  de
elaboração participativa da minuta do Regimento Interno se deu em duas reuniões, por meio
virtual. A Comissão contou com o apoio da equipe técnica da SEDET, inclusive da Assessoria
Jurídica,  que primaram em atentar às recomendações legais na elaboração dos termos
propostos para o Regimento. Informou, também, que todos os membros do CET receberam a
minuta do Regimento Interno elaborada pela Comissão, com 15 dias de antecedência. Em
seguida, foram ouvidos alguns conselheiros sobre o trabalho realizado pela Comissão, bem
como dirimidas dúvidas apresentadas pelos demais conselheiros. Algumas alterações foram
propostas,  acatadas e  o  texto final  do Regimento Interno foi  posto em votação,  tendo
recebido  13  votos  favoráveis,  nenhum  voto  contrário  e  nenhuma  abstenção.  A  vice-
presidente do CET, Nágyla Maria Galdino Drumond, agradeceu pelo trabalho e empenho de
todos e parabenizou os conselheiros. Em seguida, a secretária executiva do CET passou a
palavra  a  Rubenildo  Mélo,  técnico  da  SEDET,  que  abordou  sobre  os  procedimentos
necessários para encaminhar a solicitação do credenciamento do CET junto ao Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. Citou que de acordo com a
Resolução CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 2019, e suas alterações, faz-se necessário
apresentar a seguinte documentação: Lei nº 16.877, de 10 de maio de 2019, que institui o
Fundo Estadual do Trabalho – FET e o Conselho Estadual do Trabalho – CET; Decreto nº
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33.459, de 30 de janeiro de 2020, que regulamenta a Lei nº 16.877/2019, dispõe sobre o
Fundo Estadual do Trabalho – FET e dá outras providências; Portaria Estadual nº 22, de 12
de março de 2020, que nomeia os conselheiros titulares e suplentes do CET; Resolução CET
nº 01, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre a posse dos membros do CET, para
quadriênio dois mil e vinte (2020) a dois mil e vinte e quatro (2024), eleição e posse do
presidente e do vice-presidente do CET, para o biênio dois mil e vinte (2020) a (2022), e
posse  da Secretaria  Executiva  do CET;  e  a  Resolução CET nº  02/2020,  que aprova o
Regimento Interno do CET, sendo esse o único documento até então pendente. Com o êxito
do credenciamento, o CET estará apto a apresentar, ao Ministério da Economia, planos de
ações e serviços, que terão por finalidade viabilizar a transferência automática de recursos
previstos no orçamento do FAT, ao Fundo Estadual do Trabalho do Ceará – FET. Tais
recursos  objetivam  ao  financiamento  da  execução  de  ações  e  serviços  no  âmbito  do
SINE/CE. Dando continuidade, a secretária executiva do CET apresentou a proposta de
calendário para as próximas reuniões ordinárias do CET em dois mil e vinte (2020), a qual
foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros. A próxima reunião ordinária do CET será
quinze  de  outubro  de  dois  mil  e  vinte  (15.10.2020)  e  a  reunião  seguinte,  em dez  de
dezembro de dois mil e vinte (10.12.2020). Solicitou, ainda, que os conselheiros que não
assinaram a Lista de Presença permanecessem na sala virtual para efetuar a assinatura
digital da Segunda Reunião Ordinária do CET de dois mil e vinte (2020). Por fim, nada mais
havendo a tratar e cumprida integralmente a pauta, o presidente do CET deu por encerrada
a reunião, agradecendo a presença de todos. A presente ata foi lavrada e será assinada por
mim, Karla Karolline Abrantes, secretária executiva do CET, e por Kennedy Montenegro de
Vasconcelos, presidente do CET.

Documento  assinado  eletronicamente  por  KARLA  KAROLLINE  DE  JESUS  ABRANTES,  em
27/08/2020, às 16:35:08 e KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 27/08/2020, às 17:07:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Para  conferir,  acesse  o  site  http://geradoc.sedet.ce.gov.br/geradocvalida/  e  informe  o
código  2f08a19d8f-29
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