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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 9/2021, de 16 de dezembro de 2021
 
 Convocada a Décima Reunião Ordinária do CET, em primeiro de dezembro de dois mil e
vinte e um (01.12.2021), o Conselho Estadual do Trabalho – CET se reuniu ao décimo sexto
dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (16.12.2021), às quatorze horas (14h00),
em meio virtual, com a participação do secretário-executivo, Sr. Aníbal José de Souza, seu
substituto, Sr. André Luís Monte da Silva, e de dezesseis (16) conselheiros, a seguir
identificados:  Sr.  Kennedy  Montenegro  de  Vasconcelos,  conselheiro  suplente
representante  da  Secretaria  do  Desenvolvimento  Econômico  e  Trabalho  –  SEDET  e
presidente do CET; Sr. Carlos Décimo de Souza, conselheiro suplente representante da
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECITECE e vice-presidente;  Sr.
Raimundo Nonato Rodrigues Silva,  empossado nesta data como conselheiro suplente
representante da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG; Sr. Thiago Sá Ponte,
conselheiro suplente representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA; Sr.
Fábio Zech Sylvestre, conselheiro titular representante da Superintendência Regional do
Trabalho  no  Ceará  –  SRT;  Sr.  Helder  Nogueira  Andrade,  conselheiro  titular

representante  da  Central  Única  dos  Trabalhadores  no  Ceará  –  CUT-CE;  Sr.  Valdênio
Aguiar  Ramos,  conselheiro  titular  representante  da  Federação  dos  Trabalhadores,
Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará – FETRACE; Sr.
Fernando  Matos  Filho,  conselheiro  suplente  representante  da  Federação  dos
Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Ceará – FTICE; Sr. Ardilis Piterson Pereira de
Souza Arrais,  conselheiro  titular  representante  da  Força  Sindical  do  Estado  Ceará  –

FSindical-CE;  Sr.  Francisco  Barroso  de  Paula,  conselheiro  titular  representante  da
Federação  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  Municipal  do  Estado  do  Ceará  –
FETAMCE;  Sr.  Paulo  André  de  Castro  Holanda  e  Sr.ª  Catarina  Borges  Sabino,
empossados  nesta  data  como  conselheiro  titular  e  suplente,  respectivamente,
representantes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC; Sr. José Everton
Fernandes, empossado nesta data como conselheiro titular representante da Federação do
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Comércio  de  Bens,  Serviços  e  Turismo do  Estado  do  Ceará  –  FECOMÉRCIO-CE;  Sr.ª
Francisca Ivonisa Holanda de Oliveira, conselheira suplente representante da Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC; Sr.ª Amanda de Lima Machado
Leitão, conselheira titular da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do
Ceará, Piauí e Maranhão – FETRANS; Sr.ª Antônia Dalvani Marques Arruda, conselheira
suplente representante da Federação das Associações do Comércio, Indústria, Serviços e
Agropecuária do Ceará – FACIC. Também se fizeram presentes, na condição de convidados,
o Sr. Vladyson Viana, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, e
seus assessores, Sr. Antenor Tenório e Sr. Antônio Gilvan; e os técnicos da SEDET: Sr.ª
Karla Karolline de Jesus Abrantes e Sr. Rubenildo Falcão de Mélo. O Sr. Aníbal José
de Souza procedeu com a abertura da reunião, cumprimentando os conselheiros presentes
e,  em seguida,  passou  a  palavra  ao  presidente  do  CET,  Sr.  Kennedy  Montenegro  de
Vasconcelos,  que  proferiu  as  boas-vindas  aos  conselheiros,  desejando  uma  excelente
reunião. O Sr. Aníbal José de Souza prosseguiu com a leitura da pauta da Décima Reunião
Ordinária do CET, a qual compreendia os seguintes tópicos: 1) Aprovação da Ata da 9ª
Reunião Ordinária, de 14 de outubro de 2021; 2) Posse dos novos conselheiros titulares e
suplentes  dos  seguintes  órgãos  e  entidades:  SEPLAG,  FIEC  e  FECOMÉRCIO/CE;  3)
Destaques de 2021 e Calendário 2022; 4) Outros assuntos. No primeiro item da pauta –
Aprovar a Ata da 9ª Reunião Ordinária, não houve manifestações contrárias e a Ata foi
aprovada pela totalidade dos membros presentes. Ao iniciar o segundo item – Posse dos
novos conselheiros titulares e suplentes dos seguintes órgãos e entidades: SEPLAG,
FIEC e FECOMÉRCIO/CE; o Sr. Aníbal José de Souza apresentou as substituições dos
conselheiros: Sr.ª Veridiana Grotti de Soárez, por Sr. Paulo André de Castro Holanda,
como membro titular representante da FIEC; Sr.ª Lucy Barbosa Alves, por Sr.ª Catarina
Borges Sabino, como membro suplente da FIEC; Sr. Ananias Magalhães Neto, por Sr. José
Everton Fernandes, como conselheiro suplente da FECOMÉRCIO/CE; e Sr. Flávio Ataliba
Flexa Daltro Barreto, por Sr. Raimundo Nonato Rodrigues Silva, como membro suplente
representante da SEPLAG. O presidente do CET, Sr. Kennedy Vasconcelos, agradeceu aos
membros que estão deixando o CET pela colaboração e apoio, deu as boas vindas aos novos
representantes, ressaltando que o Conselho é um espaço para fomentar o trabalho e o
empreendedorismo, no âmbito do Estado, de forma positiva. Encerrada a fala, o presidente
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declarou os novos conselheiros oficialmente empossados. Em seguida, o Sr. Aníbal José
relatou aos novos membros sobre a composição da presidência e da secretaria-executiva do
CET, e informou que as assinaturas na lista de presença se dão de forma eletrônica, via
Plataforma Digital. Na sequência, passou a palavra aos novos membros. O Sr. Paulo André
externou sua satisfação de compor o CET e se propôs a contribuir com as políticas públicas
da pasta.  Sugeriu ao CET, para 2022, apresentar o portfólio de cursos e ações que o
SESI/SENAI está desenvolvendo com parcerias municipais, estaduais e industriais. Por fim,
recomendou o SESI/SENAI para avançar na qualificação profissional. Os novos membros,
Sr.  Raimundo  Nonato  e  o  Sr.  Everton  Fernandes,  também  agradeceram  a  acolhida,
revelaram a satisfação em fazer parte do grupo e se colocaram à disposição para contribuir
com o CET. Na oportunidade, o Sr. Fábio Zech desejou boas vindas aos novos conselheiros e
ressaltou o quanto eles engrandecerão o trabalho do CET. Em seguida, o Sr. Aníbal de
Souza passou a palavra ao técnico da SEDET, Sr. Rubenildo Falcão de Mélo, para iniciar a
apresentação do terceiro item da pauta – Destaques de 2021 e Calendário 2022. O Sr.
Rubenildo Mélo esclareceu que esse ponto de pauta teve a pretensão de pontuar aspectos
que foram consideráveis ao longo do ano. Iniciou apresentando os projetos relevantes que
impactaram  no  trabalho,  emprego  e  renda,  a  saber:  Ceará  Veloz,  apresentado  pela
secretária-executiva  da  indústria  da  SEDET,  Dra.  Roseane  Medeiros;  Ceará  Credi,
apresentado pela diretora de economia popular e solidária da Adece, Sra. Silvana Parente;
Plano  Estadual  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  apresentado  pelo  secretário  da
SECITECE e conselheiro, Inácio Arruda; além do projeto Mais Empregos Ceará, da SEDET.
Outros destaques dizem respeito às mudanças na representação de órgãos e entidades,
como: SEDUC, SDA, SEPLAG, SECITECE e FAEC, esta última em virtude do falecimento do
Dr. Flávio Saboya, 21 de fevereiro de 2021. Também houve mudança na Vice-Presidência do
CET,  representada  hoje  pelo  Sr.  Carlos  Décimo,  e  na  composição  da  nova  Secretaria
Executiva do CET, formada atualmente pelo Sr. Aníbal Souza e seu substituto Sr. André
Monte.  Teve  momento  também  de  deliberação,  como  por  exemplo,  a  autorização  de
abertura de unidade de atendimento do SINE, que ao longo do ano houve duas solicitações,
de Quixeramobim e Canindé. Outra informação destacada pelo Sr. Rubenildo Mélo foi sobre
a aprovação de Planos de Ações e Serviços, no âmbito do SINE, referentes aos blocos de
Gestão  e  Manutenção  da  Rede  de  Atendimento  do  SINE/CE  e  Qualificação  Social  e
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Profissional. O segundo tópico - Calendário 2022 - ainda no terceiro ponto de pauta, foi
tratado pelo Sr. Aníbal, que sugeriu a data da primeira reunião ordinária do CET para dez
de março de dois mil e vinte e dois. Nenhum dos conselheiros se opôs à proposta. Na
sequência, o vice-presidente, Sr. Carlos Décimo se manifestou agradecendo a acolhida do
Conselho. Parabenizou a equipe pela tranquilidade e leveza na forma que são conduzidas as
reuniões. Externou que se sente seguro com a orientação dada nos momentos de votação. E
desejou êxito nas  ações e tarefas do CET em 2022. Reforçou que todas as reuniões tiveram
quórum. Parabenizou o Governo do Camilo Santana pelo seu cuidado com as vidas das
pessoas na Pandemia de Coronavírus. E desejou um ano de perseverança e esperança.
Nesse momento, o Sr Aníbal solicitou a abertura das câmeras para registrar os presentes na
última reunião do ano e abriu o quarto item da pauta - Outros assuntos - para a plenária se
manifestar. Na oportunidade, a Sr.ª Dalvani Arruda parabenizou o presidente e o secretário
pela condução das reuniões durante o ano, por toda capacidade de resolver problemas,
buscar soluções e esclarecer os temas tratados. Por fim, o presidente do CET agradeceu a
presença de todos e destacou o cumprimento da agenda do CET. Salientou que em 2022 o
Conselho executará os Planos de Ações e Serviços, informando que neste momento aguarda-
se  a  deliberação  ministerial.  Solicitou  à  secretaria-executiva  do  CET para  organizar  a
próxima reunião do CET no formato presencial,  até  porque os  conselheiros  ainda não
tiveram a oportunidade de se conhecerem pessoalmente. Desejou boas festas e deu por
encerrada a reunião. A presente Ata foi lavrada e será assinada por mim, Aníbal José de
Souza, secretário-executivo do CET, e por Kennedy Montenegro de Vasconcelos, presidente
do CET. Fortaleza, 16 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 22/12/2021, às 10:39:55 e
KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 29/12/2021, às 10:42:22, 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  1d694458d5c-29
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