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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 1/2021, de 11 de janeiro de 2021
 
 Convocada a 4ª Reunião Ordinária do CET, em vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte

(25.11.2020),  o  Conselho  Estadual  do  Trabalho  –  CET se  reuniu  aos  dez  dias  do  mês  de

dezembro de dois mil e vinte (10.12.2020), às quatorze horas (14h00), em meio virtual, com a

participação dos seguintes conselheiros: Kennedy Montenegro de Vasconcelos, conselheiro

suplente representante da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET e

presidente do CET; Nágyla Maria Galdino Drumond, conselheira suplente representante da

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE e vice-presidente do CET;

Francisco de Assis Diniz, conselheiro titular representante da Secretaria do Desenvolvimento

Agrário – SDA; Fábio Zech Sylvestre, conselheiro titular representante da Superintendência

Regional  do  Trabalho  no  Ceará  –  SRT;  Valdênio  Aguiar  Ramos,  conselheiro  titular

representante da Federação dos Trabalhadores,  Empregados e Empregadas no Comércio e

Serviços  do  Estado  do  Ceará  –  FETRACE;  Anizia  Gomes  Ribeiro,  conselheira  suplente

representante da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do

Estado do Ceará – FETRAECE; Fernando Matos Filho, conselheiro suplente representante da

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Ceará – FTICE; Ardilis Piterson

Pereira de Souza Arrais, conselheiro titular representante da Força Sindical do Estado do

Ceará  –  Fsindical-CE;  Francisco  Barroso  de  Paula,  conselheiro  titular  representante  da

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará

– FETAMCE; Veridiana Grotti de Soárez, conselheira titular representante da Federação das

Indústrias  do  Estado  do  Ceará  –  FIEC;  Ananias  Magalhães  Neto,  conselheiro  titular

representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará –

FECOMÉRCIO-CE; Amanda de Lima Machado Leitão, conselheira titular representante da

Federação  das  Empresas  de  Transportes  de  Passageiros  do  Ceará,  Piauí  e  Maranhão  –

FETRANS;  Antônia  Dalvani  Marques  Arruda,  conselheira  suplente  representante  da

Federação das Associações do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária do Ceará – FACIC;

José Valdemir Lima Alves, suplente, Federação das Associações dos Jovens Empresários do
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Ceará  –  FAJECE.  Presentes  também:  Rodolfo Sena da Penha,  coordenador  de  Educação

Profissional da Secretaria da Educação – SEDUC; Francisca Adriane Moreno Felipe, chefe da

Seção de Políticas de Trabalho da SRT; Antônio Gilvan Mendes de Oliveira, presidente do

Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT; Antenor Tenório de Britto Júnior, assessor

da presidência do IDT;  Karla Karolline de Jesus Abrantes,  coordenadora do Trabalho e

Renda e secretária executiva do CET; Rubenildo Falcão de Mélo, membro da equipe técnica

da Coordenação do Trabalho e Renda; André Luís Monte da Silva, articulador da Coordenação

do Trabalho e Renda; Gislane Ferreira da Silva Porto, assistente técnico da Coordenação do

Trabalho e Renda; Roberta Glycia de Sá Félix, assistente técnico da Coordenação do Trabalho

e Renda. A Sra. Karla Karolline de Jesus Abrantes, secretária executiva do CET, fez a abertura

da reunião cumprimentando a todos os conselheiros presentes e, em seguida, orientou-os a

manter o microfone desligado durante a reunião virtual  enquanto não estiver falando e se

inscrever pelo chat (bate-papo) da plataforma WebEx para fazer uso da palavra, identificando-se

com o nome e a instituição que representa. O presidente do CET, Sr. Kennedy Montenegro de

Vasconcelos, proferiu as boas vindas aos conselheiros, agradecendo a presença e participação

de todos. Também destacou o restabelecimento de saúde da vice-presidente, Sra. Nágyla Maria

Galdino Drumond. Para tratar da ordem do dia, a Sra. Karla Karolline, secretária executiva do

CET, prosseguiu com a leitura da pauta da 4ª Reunião Ordinária do CET, a qual compreendia os

seguintes tópicos: 1) Apreciar e aprovar Ata da 3ª Reunião Ordinária do CET, realizada em

15.10.2020; 2) Compartilhar experiências da Educação - SEDUC; 3) Compartilhar experiências

da Superintendência  Regional  do Trabalho -  SRT;  4)  Definir  o  calendário  2021;  5)  Outros

assuntos de ordem interna. No primeiro item da pauta - Aprovação da Ata da 3ª Reunião

Ordinária, não houveram manifestações contrárias, o texto apresentado foi aprovado por todos

os conselheiros e a Ata foi aprovada pela totalidade dos membros presentes. Em seguida, para o

item dois - Compartilhar experiências da Educação - SEDUC, foi passada a palavra para o

convidado Sr. Rodolfo Sena, coordenador de Educação Profissional da SEDUC, que apresentou o

Projeto Clusters Econômicos de Inovação. Informou que o Projeto teve início em 2018, e envolve

a Economia e a Educação em todo o Ceará, atuando em 10 cadeias produtiva, a sabers: 1.

posicionamento de vanguarda no novo ambiente da quarta revolução industrial;  2.  turismo

cearense como referência internacional para o desenvolvimento sustentável; 3. desenvolvimento

da agropecuária e do extrativismo sustentável de alto valor agregado; 4. produção de energia
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limpa e renovável com desenvolvimento tecnológico e de referência internacional; 5. centro focal

da infraestrutura e logística multimodal do país, valorizando a posição geográfica; 6. segurança

hídrica,  uso  eficiente  e  racional  da  água  e  resiliência  face  às  regularidades  pluviais  e  às

mudanças  climáticas;  7.  economia  do  mar  com alto  valor  agregado  e  sustentabilidade;  8.

economia da saúde como fator de desenvolvimento econômico e social; 9. polo de inovação em

Tecnologia da Informação e Comunicação; 10. economia criativa e do conhecimento como pilar

do desenvolvimento do estado. O  Sr. Rodolfo Sena explanou sobre parcerias e projetos das três

(03) redes de desenvolvimento do estado: rede hídrica, rede digital e rede de educação. Falou a

respeito de um projeto de identificação dos setores prioritários, levando em consideração dois

tipos de análises, uma quantitativa e outra qualitativa, entre eles dez (10) setores: energias

renováveis, agropecuária, tecnologia da informação e comunicação, turismo, segurança hídrica,

cadeia da saúde, logística, têxtil e calçados, economia criativa e economia do mar. Segundo o Sr.

Rodolfo, o projeto dos clusters faz o “meio campo” entre a academia e o setor privado, que tem

como resultado uma maior competitividade das regiões a partir do incremento de produtividade

das  atividades  potenciais,  criação  de  uma  nova  economia  baseada  nos  empreendimentos

inovadores da região, aumento da riqueza da região e do estado, com maior distribuição de

renda. Afirmou que o mais importante é a retenção e atração dos talentos formados na região

por meio das oportunidades de alta qualidade. Por fim, explicou que a metodologia de escolha

dos clusters por região baseou-se em uma pontuação dada pelo somatório, ponderado por pesos,

das normatizações de dez variáveis escolhidas nos âmbitos da educação e da economia. A Sra.

Karla Karolline, secretária executiva do CET, parabenizou o Sr. Rodolfo Sena pela apresentação

e facultou a palavra à Plenária. A Sra. Nágyla Drumond, vice-presidente do CET, parabenizou a

objetividade da apresentação e alertou a Plenária sobre o quanto o Governo do Estado vem

demandando das suas secretarias a formação de mão de obra local qualificada, para que ao

longo do tempo a média salarial  (aproximadamente R$ 1.200,00) seja elevada a patamares

superiores. Corroborando com a apresentação da SEDUC, a Sra. Nágyla Drumond ressaltou o

empenho intersecretarial da SEDET, da SEDUC e da SECITECE, em dialogarem e apoiarem o

projeto dos clusters, apontando sua funcionalidade para o Governo, identificando onde estão

localizados  os  múltiplos  talentos  e  como  eles  podem  ser  aproveitados.  Almejou  que  as

universidades estaduais possam se comprometer mais com o desenvolvimento regional e local.

Desejou que esse projeto esteja no repertório de debate das demais secretarias. Apontou como
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questões relevantes,  os seguintes temas: a extensão da rede de escolas profissionalizantes,

institutos  federais  e  campus  universitários  e  a  importância  de  conceder  aos  alunos  a

oportunidade de ingressarem nessa rede.  Na oportunidade,  convidou a Plenária a se fazer

presente na primeira Feira do Conhecimento Digital, comitantemente na 4ª Feira de Soluções

para  Saúde  da  FIOCRUZ.  Na  sequência,  o  Sr.  Ananias  Magalhães,  conselheiro  titular  da

FECOMÉRCIO,  informou  que  tem  acompanhado  o  trabalho  dos  clusters,  e  disse  que  a

FECOMÉRCIO tem se colocado à disposição para auxiliar no projeto. Enfatizou a parceria da

Instituição que representa com o  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, para a

implantação de uma faculdade de nível profissional. Em seguida, pondo em curso o item três da

pauta - Compartilhar experiências da Política Pública do Trabalho - SRT, a Sra. Karla

Karolline,  secretária  executiva  do  CET,  solicitou  ao  Sr.  Fábio  Zech,  conselheiro  titular  e

representante da SRT, para fazer uso da palavra e a apresentação do tema. O Sr. Fábio Zech

afirmou que nesse momento complexo de pandemia é necessário a  oferta de serviços que

atendam mais,  gastando menos.  Informou que o  Governo Federal  desenvolveu plataformas

digitais a fim de ampliar o serviço de forma remota, tendo em vista a redução de custo e

satisfação dos cidadãos. O conselheiro passou a palavra para a Sra. Francisca Adriane Moreno

Felipe, chefe da Seção de Políticas de Trabalho da SRT, para apresentar os avanços alcançados

com o uso da plataforma Seguro-Desemprego Web. Dentre os destaques: o acesso ao benefício

por meio da aplicação Carteira de Trabalho Digital e pelo site www.servicos.mte.gov.br. Na

ocasião,  o  Sr.  Fábio  Zech ressaltou  que o  aplicativo  da  Carteira  de  Trabalho  Digital  está

disponível desde dois mil e dezenove (2019), sendo que dos duzentos e sessenta milhões de

acessos, duzentos e cinquenta milhões foram em dois mil e vinte (2020). O superintendente

ainda destacou que o aplicativo ganhou o prêmio de Inovação no Brasil, com seus mais de vinte

milhões de downloads. Informou que a meta foi reduzir setenta e cinco por cento (75%) dos

atendimentos presenciais  da SRT,  tendo em vista  a  eficácia  dos atendimentos digitais  e  a

redução dos custos. Relatou que noventa e oito vírgula nove por cento (98,9%) das habilitações

das solicitações do Seguro-Desemprego no Brasil são realizadas pela plataforma digital. A SRT

no Ceará  celebrou trinta  e  sete  (37)  termos de  cooperação técnica  com igual  número de

prefeituras do estado, para o autoatendimento orientado dos serviços de Seguro-Desemprego e

Carteira de Trabalho. Ao final da exposição, o Sr. Fábio Zech apresentou um vídeo exibindo a

nova sede da SRT no Ceará e os atendimentos presenciais seguindo protocolos de medidas de
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segurança  sanitárias.  Em seguida,  facultada  a  palavra  à  Plenária,  houve  participação  dos

conselheiros presentes para várias considerações. O Sr. Valdênio Aguiar, conselheiro titular da

FETRACE, fez uma análise crítica sobre a fiscalização da SRT-CE no âmbito do mercado de

trabalho e ressaltou que existem cooperativas de transporte que não possuem trabalhadores de

carteira assinada, tendo em média dez mil e quinhentos (10.500) trabalhadores em situação

irregular. Diante da denúncia, constante em Ata, o Sr. Fábio Zech salientou que os fiscais do

trabalho da SRT não pararam de realizar fiscalizações, de acordo com as denúncias recebidas na

Superintendência.  Com a orientação do superintendente,  o conselheiro Sr.  Valdênio Aguiar

informou que será protocolado no dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte (14.12.2020), na

sede da SRT, a relação de todas as cooperativas de transporte do Ceará que não assinaram as

carteiras de trabalho de seus trabalhadores e trabalhadoras no estado. No debate, o Sr. Ardilis

Piterson, conselheiro titular da Força Sindical do Estado do Ceará, observou na exposição da

SRT os avanços com os atendimentos virtuais;  parabenizou a  FECOMÉRCIO,  em nome do

conselheiro Ananias Magalhães, por manterem a política das convenções coletivas, valorizando

os trabalhadores e empresários; e informou que algumas categorias, como a de proprietários de

postos de combustível, faz um caminho inverso às políticas de valorização dos trabalhadores.

Ressaltou, ainda, que as fiscalizações precisam de melhores infraestruturas para alcançar maior

eficácia em seus resultados. Finalizou parabenizando a todos os fiscais da SRT pelo empenho.

No ensejo, o superintendente Fábio Zech apresentou o auditor fiscal do trabalho e chefe da

fiscalização da STR no Ceará, Sr. Rubens, e deixou os canais de fiscalização abertos a todos os

conselheiros para eventuais denúncias. O Sr. Rubens informou que existe um espaço no site do

Minis tér io  da  Economia  para  as  denúncias  e  compart i lhou  o  seu  e -mai l :

rubens.guedes@economia.gov.br. Dando sequência à pauta da 4ª reunião do CET, a Sra. Karla

Karolline apresentou a proposta do calendário das reuniões ordinárias de 2021, mantendo a

frequência bimestral. Após análise dos conselheiros, a proposta de calendário foi aprovada pela

totalidade dos conselheiros presentes. O presidente do CET, Sr. Kennedy Vasconcelos, ressaltou

que  será  avaliada  a  possibilidade  da  realização  de  reuniões  do  CET de  forma presencial.

Agradeceu a presença de todos e ressaltou a relevância das apresentações realizadas pelo Sr.

Rodolfo  e  Sr.  Fábio,  respectivamente  da  SEDUC e  da  SRT.  Solicitou  que  os  conselheiros

encaminhem sugestões de pautas para as próximas reuniões do CET, com o objetivo de fomentar

o trabalho, emprego e renda no estado. Por fim, o presidente desejou a todos paz, saúde e um
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feliz  final  de  ano.  E  nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  tendo  sido  cumprida  a  pauta

integralmente, o presidente do CET deu por encerrada a reunião, agradecendo a participação de

todos. A presente ata foi lavrada e será assinada por mim, Karla Karolline de Jesus Abrantes,

secretária executiva do CET, e por Kennedy Montenegro de Vasconcelos, presidente do CET.

Fortaleza, 10 de dezembro de 2020. 

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  KARLA  KAROLLINE  DE  JESUS  ABRANTES,  em
11/01/2021, às 15:09:48 e KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 11/01/2021, às 15:48:44,
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  2f0e2a48e0-29
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