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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 1/2020, de 03 de julho de 2020
 
 

Convocado por meio do Ofício Nº 147/2020 - SEDET-GAB/SEDET,
de  vinte  e  dois  de  junho  de  dois  mil  e  vinte  (22.06.2020),  o
Conselho  Estadual  do  Trabalho  –  CET,  realizou  a  sua  Primeira
Reunião Ordinária aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte
(03.07.2020), às quatorze horas (14h00), por meio virtual, com a
participação dos conselheiros: Francisco de Queiroz Maia Júnior,
titular,  e  Kennedy  Montenegro  Vasconcelos,  suplente,
representantes  da  Secretaria  do  Desenvolvimento  Econômico  e
Trabalho  –  SEDET;  Nágyla  Maria  Galdino  Drumond,  suplente,
representante  da  Secretaria  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino
Superior – SECITECE; Francisco de Assis Diniz, titular, e Antônio
Nei  de  Sousa,  suplente,  representantes  da  Secretaria  do
Desenvolvimento  Agrário  –  SDA;  Fábio  Zech  Sylvestre,  titular,
representante da Superintendência Regional do Trabalho – SRT;
Helder Nogueira Andrade, titular, representante da Central Única
dos  Trabalhadores  –  CUT;  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, representante da Força Sindical do
Estado do Ceará; Raimundo Lopes Júnior, titular, representante da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Ceará –
FTICE;  Veridiana  Grotti  de  Soárez,  titular,  representante  da
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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; Francisca
Ivonisa Holanda de Oliveira, suplente, representante da Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC; Amanda de
Lima Machado Leitão, titular, e Denise Xavier Barbosa, suplente,
representantes  da  Federação  das  Empresas  de  Transportes  de
Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão – FETRANS; Francisco de
Assis Barreto de Sousa, titular, representante da Federação das
Associações do Comércio, Indústria,  Serviços e Agropecuária do
Ceará  –  FACIC.  Ao  iniciar  a  Reunião,  Karla  Karolline  de  Jesus
Abrantes,  Secretária  Executiva do CET,  cumprimentou todos os
conselheiros  presentes  e  em  seguida  passou  a  palavra  para  o
convidado,  Rubenildo  Melo,  técnico  da  Secretaria  do
Desenvolvimento  Econômico  do  Trabalho  –  SEDET,  para  dar
algumas orientações iniciais sobre a condução da reunião virtual: 1.
Documentos a serem gerados com a reunião - lista de presença com
assinatura virtual dos conselheiros, Ata da Reunião e Resolução
CET  nº  01/2020;  2.  Procedimentos  para  assinatura  virtual  -
utilização da ferramenta GeraDoc; 3. Durante a reunião - manter os
microfones desligados enquanto não estiver falando e para fazer
uso da palavra se inscrever pelo CHAT do WEBEX e identificar-se
com  o  nome  e  a  instituição;  4.  Informou  que  a  reunião  será
gravada. Em seguida, passou a palavra para o conselheiro, Kennedy
Montenegro de Vasconcelos, Secretário Executivo de Trabalho e
Empreendedorismo da  SEDET,  que  proferiu  as  boas-vindas  aos
conselheiros  nomeados  pela  Portaria  Estadual  nº  22,  de  12  de
março de 2020. O Secretário pontuou sobre o momento oportuno
para a retomada do CET, por conta do elenco de mudanças em
curso nos âmbitos federal, estadual e em especial, por ocasião da
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criação  do  Fundo Estadual  do  Trabalho  -  FET,   com inúmeros
desafios  e  oportunidades  para  o  Conselho,  principalmente  no
desenho das Políticas Públicas do Trabalho no Ceará. Desejou uma
excelente reunião e, ainda, salientou a importância do Conselho na
objetivação de integrar ações que elevem o patamar dos empregos
no  estado.  Continuando,  solicitou  aos  conselheiros  que  se
apresentassem.  Em seguida,  o  Secretário  Kennedy  Vasconcelos
apresentou informações sobre a execução da Política Pública do
Trabalho, Emprego e Renda, com ênfase no período de transição
entre a extinta Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social –
STDS  e  a  SEDET.  Rubenildo  Melo  prosseguiu  a  reunião,
apresentando a atualização sobre a Política Pública de Trabalho,
Emprego  e  Renda,  com  o  novo  marco  legal,  destacando  as
mudanças  na  legislação  e  os  valores  definidos  pelo  Fundo  de
Amparo  ao  Trabalhador  –  FAT,  previstos  para  transferência  ao
Fundo  Estadual  do  Trabalho  –  FET.  Informou  que,  segundo  o
Ministério da Economia, esses recursos referem-se aos orçamentos
de dois mil e dezenove (2019) e dois mil e vinte (2020), totalizando
quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e
quatro reais  e  sessenta e  nove centavos (R$ 4.640.534,69).  No
orçamento do SEDET, estão previstos recursos para dois mil e vinte
(2020)  que  totalizam  um  milhão  e  seiscentos  mil  reais  (R$
1.600.000,00).  Salientou  que  passos  importantes  já  foram
realizados pelo Governo do Estado, por meio da SEDET, quanto à
pactuação com o Ministério da Economia, na execução das ações
do Sistema Nacional de Emprego – SINE. Nesse sentido, ressaltou
a celebração do Termo de Adesão ao SINE em 2019 e a realização
dos cadastros necessários na Plataforma Mais Brasil (SEDET, FET
e CET), em 2020. Continuou com a leitura da pauta: 1) Atualização
sobre a Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda; 2) Posse
dos membros nomeados para o CET; 3) Eleição do Presidente e
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Vice-Presidente  do  CET;  4)  Credenciamento  do  CET  junto  ao
CODEFAT; 5) Definição do Regimento Interno do CET; 6) Situação
atual  do  Fundo  Estadual  do  Trabalho  –  FET;  7)  Processo  de
elaboração, aprovação, execução e avaliação do Plano de Ações e
Serviços - PAS; 8) Proposta de data para a próxima reunião. Em
seguida, deu-se o momento da posse dos conselheiros, cujos nomes
foram  indicados  pelas  dezoito  (18)  entidades  e  órgãos  que
representam e nomeados pela Portaria Estadual nº 22, de 12 de
março de 2020. Em seguida, Rubenildo Melo fez as considerações
para a realização da eleição do Presidente e do Vice-Presidente o
Conselho,  eleitos  bienalmente,  e  de  forma  alternada  entre  as
representações  do  Poder  Público,  dos  Trabalhadores  e  dos
Empregadores. Cada uma das entidades integrantes do Conselho
terá direito a um voto, sendo os votos proferidos verbalmente e, o
conselheiro  que  obtiver  a  maioria  absoluta  dos  votos  será
considerado eleito. Sugeriu que o exercício do primeiro mandato da
Presidência fosse iniciado pelo Poder Público, preferencialmente
pela  Setorial  responsável  na  execução  da  Política  Pública  do
Trabalho. Sendo assim, por unanimidade, foi eleito para Presidente
do CET, Kennedy Montenegro de Vasconcelos, representante da
SEDET. Em seguida foi eleita para Vice-Presidente, também por
unanimidade,  Nágyla Maria Galdino Drumond,  representante da
SECITECE. A Vice-Presidente ao ser empossada proferiu palavras
de agradecimento e ressaltou o comprometimento de fazer uma
gestão  compartilhada,  comprometida  e  democrática  de  olho  no
desenvolvimento do Estado do Ceará. O Presidente eleito, Kennedy
Montenegro de Vasconcelos,  ao ser  empossado,  agradeceu pela
confiança dos votos e reafirmou o compromisso de trazer avanços
na  área  do  trabalho.  Em  seguida,  ocorreu  a  posse  de  Karla
Karolline de Jesus Abrantes, como Secretária-Executiva titular, e
Jane  Kelly  Braga  Bezerra  Fonteles,  como  Secretária-Executiva
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substituta do CET, cabendo à SEDET, por Lei, essa atribuição. O
presidente  do  Conselho,  Kennedy  Vasconcelos,  deu  início  à
discussão  sobre  a  elaboração  e  aprovação  do  novo  Regimento
Interno do CET e  propôs a criação de uma Comissão composta por
seis membros de todas as Setoriais do Conselho, que fará a análise
da  minuta  do  Regimento  Interno,  originalmente  formulada pela
SEDET, para fechamento do documento final. Ficou definido que a
minuta irá ser encaminhada  à Comissão, pela Secretária-Executiva
do Conselho, até treze de julho do ano em curso. A proposta foi
acatada pelo Plenário.  A Comissão terá um mês para efetuar o
trabalho de análise e proposições para apresentar o resultado na
segunda reunião ordinária do CET, a ser realizada em quatorze de
agosto de dois mil e vinte 14.08.2020). A Comissão que analisará a
minuta  do  Regimento  Interno  está  composta  por  dois
representantes  de  cada  uma  das  bancadas,  conforme  segue:
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.  Em  seguida,  o  conselheiro  Maia  Júnior,
Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, destacou a
importância  do  Conselho,  os  desafios  a  serem  enfrentados  no
contexto  atual,  bem  como  as  oportunidades  que  despontam  e
precisam ser devidamente aproveitadas em favor dos cearenses.
Ressaltou o desempenho da Secretaria Executiva de Trabalho e
Empreendedorismo, liderada pelo Secretário Kennedy Vasconcelos,
que  tem contribuído  de  forma decisiva  com o  desenvolvimento
econômico do Ceará. Destacou a importância das demais Setoriais,
sobretudo das que integram o CET, ressaltando o trabalho conjunto
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do Governo do Estado. Por fim, agradeceu às representações do
Poder  Público,  dos  Trabalhadores  e  dos  Empregadores  que
assumem  conjuntamente  a  responsabilidade  de  conduzir  as
reflexões e decisões do Conselho Estadual do Trabalho, em favor do
desenvolvimento  do  Ceará,  desejando  pleno  êxito  a  todos.  O
Presidente finalizou a reunião informando que após a aprovação do
Regimento  Interno,  que  deverá  ocorrer  na  próxima  reunião
ordinária,  será  solicitado  o  credenciamento  do  CET  junto  ao
Conselho  Deliberativo  do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador  -
CODEFAT.  Com  o  êxito  dessa  medida,  o  CET  estará  apto  a
apresentar  ao  Ministério  da  Economia  um  Plano  de  Ações  e
Serviços,  que  terá  por  finalidade  viabilizar  a  transferência
automática de recursos previstos no orçamento FAT ao FET, para o
financiamento  da  execução  de  ações  no  âmbito  do  SINE/CE.
Solicitou, ainda, que todos os conselheiros permanecessem na sala
virtual para efetuar a assinatura digital da lista de presença da
Primeira Reunião Ordinária do CET de 2020. Por fim, nada mais
havendo a tratar e cumprida 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  pelo  Kennedy
Vasconcelos,  Presidente  do  CET.

Documento  assinado  eletronicamente  por  KARLA  KAROLLINE  DE  JESUS  ABRANTES,  em
28/08/2020, às 09:07:51 e KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 28/08/2020, às 09:09:27,
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  2f08a1c339-29
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