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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 7/2021, de 17 de novembro de 2021
 

 Convocada a Primeira Reunião Extraordinária do CET, em dez de novembro de dois
mil e vinte e um (10.11.2021), o Conselho Estadual do Trabalho – CET se reuniu aos
dezessete dias do mês de novembro de dois mil  e vinte e um (17.11.2021),  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  (12)  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. Thiago Sá Ponte, conselheiro suplente
representante  da  Secretaria  do  Desenvolvimento  Agrário  –  SDA;  Sr.ª  Maria
Jucineide da Costa Fernandes, conselheira suplente representante da Secretaria da
Educação – SEDUC; Sr. Fábio Zech Sylvestre, conselheiro titular representante da
Superintendência  Regional  do  Trabalho  do  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.ª Anízia Gomes Ribeiro, conselheira suplente
representante da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares do Estado do Ceará – FETRAECE; 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. Francisco Wagner Bizerril Forte, conselheiro suplente representante
da Federação do Comércio de Bens,  Serviços e Turismo do Estado do Ceará –
FECOMÉRCIO-CE;  Sr.ª  Antônia  Dalvani  Marques  Arruda,  conselheira  suplente
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representante da Federação das Associações do Comércio,  Indústria,  Serviços e
Agropecuária do Ceará – FACIC. Também se fizeram presentes, na condição de
convidados, o Sr.  Antenor  Tenório de Britto Júnior,  assessor da presidência do
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT; e os técnicos da SEDET: Sr.ª Maria
Cairamir Arruda Braga, Sr.ª Karla Karolline de Jesus Abrantes e Sr. Rubenildo
Falcão  de  Mélo.  O  Sr.  Aníbal  José  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,  ressaltando  ser  a  Primeira  Reunião  Extraordinária  do
Conselho e reforçando o assunto específico a ser tratado. Na ocasião, o Sr. Aníbal
José prosseguiu com a leitura da pauta da Primeira Reunião Extraordinária do CET,
a qual compreendia o único tópico: 1) Suplementação Orçamentária do Plano de
Ações e Serviços (PAS) do bloco de “Gestão e Manutenção da Rede SINE”. Na
sequência, o Sr. Aníbal José passou a palavra ao técnico da SEDET, Sr. Rubenildo
Mélo,  para  apresentar  os  aspectos  refletidos  no  PAS  do  Bloco  de  Gestão  e
Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE, em decorrência de
suplementação  orçamentária.  O  Sr.  Rubenildo  Mélo  justificou  a  urgência  da
convocação da reunião extraordinária em virtude do prazo estipulado para atender o
que estabelece a Portaria SPPE/SEPEC/ME nº 12.784, de 27 de outubro de 2021,
que trata de suplementação orçamentária para cofinanciamento do bloco de serviços
de Gestão e Manutenção da Rede de Atendimento do Sistema Nacional de Emprego
- SINE. Com o acréscimo de cento e nove mil, novecentos e quatro reais e noventa
centavos (R$ 109.904,90) no limite financeiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT, a ser transferido para o Fundo Estadual do Trabalho do Ceará - FET, houve a
necessidade de adequação no PAS (aprovado em 24 de agosto de 2021) e nova
deliberação do Conselho. O Sr. Rubenildo Mélo comentou ainda, que o prazo para o
Plano  ajustado  ser  submetido  integralmente  na  Plataforma  é  vinte  e  seis  de
novembro de dois mil e vinte e um (26.11.2021). Expôs um quadro comparativo
entre o valor aprovado e o ajustado, ressaltando que nenhuma ação ou atividade
originalmente aprovada pelo Conselho foi alterada nessa proposta de ajuste. Dentre
as atividades contidas no PAS, destacam-se como receptoras da suplementação:
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“contratação de ferramenta de CRM e integrações”; “serviço de operação assistida,
acompanhamento,  monitoramento  e  avaliação  das  ferramentas  digitais
disponibilizadas”; e “monitoramento e avaliação da política pública de emprego, com
apoio do CET”, pois existem maior viabilidade de execução em curto prazo e de
resultado para os trabalhadores. Comentou que na acolhida da suplementação do
valor  a  ser  transferido do FAT ao FET do Ceará,  que compreende a  98% dos
recursos,  apresentou  elevação  de  setecentos  e  trinta  e  sete  mil,  seiscentos  e
cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos (R$ 737.657,84) para oitocentos e
quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos
(R$ 847.562,74). Observou que o valor correspondente à contrapartida mínima da
SEDET, que compreende a 2%, apresentou elevação de quinze mil,  cinquenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos (R$ 15.054,24) para dezessete mil, duzentos e
noventa e sete reais e vinte centavos (R$ 17.297,20). Logo, o Plano para esse bloco
que tinha um total de setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e doze reais e
oito centavos (R$ 752.712,08), apresentou saldo de oitocentos e sessenta e quatro
mil,  oitocentos  e  cinquenta  e  nove  reais  e  noventa  e  quatro  centavos  (R$
864.859,94).  Facultada  a  palavra,  o  conselheiro  Sr.  Fábio  Zech  solicitou
esclarecimentos  sobre  a  atividade  “contratação  de  ferramenta  de  CRM  e
integrações”.  Em  resumo,  o  Sr.  Rubenildo  Mélo  explicou  que  essa  entrega
aperfeiçoará e ampliará a ferramenta virtual “Empreende Mais”, desenvolvida pelo
Estado para atender profissionais autônomos. No intuito de otimizar recursos, a
solução já disponível requer constantes melhorias, bem como manutenção. A Sra.
Cairamir Arruda, gestora de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEDET,
acrescentou que a ideia macro é construir o Guia do Trabalhador para atender às
necessidades do trabalhador, otimizar em um só espaço suas demandas, integrando
ferramentas já  existentes.  Finalizada a apresentação e concluída a discussão,  o
secretário-executivo  do  CET  iniciou  o  momento  de  deliberação  sobre  o  tema.
Realizada  a  votação,  foram registrados  onze  (11)  votos  a  favor,  nenhum voto
contrário e uma abstenção. O secretário-executivo declarou oficialmente aprovada
pelo Conselho a  versão ajustada do PAS de Gestão e  Manutenção da Rede de
Unidades  de  Atendimento  do  SINE.  Na  sequência,  deu  início  ao  momento  de
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informes, concedendo o uso da palavra ao conselheiro Sr. Fábio Zech que ponderou
sobre  novas  demandas  por  equipamentos  (unidades  de  atendimento  do  SINE)
apresentadas por prefeituras municipais. Destacou a importância de se otimizar e
compartilhar infraestruturas já existentes.  E sugeriu fortalecer a integração dos
órgãos  e  entidades  na  execução  das  ações  das  Políticas  Públicas  do  Trabalho,
Emprego e Renda. O conselheiro Sr. Ardilis Arrais, corroborou com a sugestão do
fortalecimento  e  ampliação  do  diálogo  entre  os  órgãos  e  entidades.  Na
oportunidade, sugeriu que em 2022 as reuniões do Conselho sejam intercaladas
entre  virtuais  e  presenciais,  com  o  objetivo  de  uma  maior  interação  dos
participantes.  O  presidente  do  CET,  Sr.  Kennedy  Vasconcelos,  acrescentou  na
discussão a relevância da integração e interlocução na instalação de outras unidades
do  SINE,  para  a  ampliação  dos  canais  de  atendimento  aos  trabalhadores  e
empregadores.  Além do mais,  o  Sr.  Kennedy Vasconcelos  ressaltou o  quanto é
importante a presença de todos os representantes dos órgãos e entidades no CET,
reforçando que toda documentação relativa à matéria em análise é previamente
compartilhada com os conselheiros. Em relação à modalidade de encontros do CET,
afirmou ser necessário promover a última reunião de 2021 de modo virtual e, para o
próximo ano, de modo presencial. O Sr. Fábio Zech comentou sobre a notícia da
instalação  de  uma  unidade  do  SINE em Maranguape,  que  supostamente  seria
localizada  próxima  ao  equipamento  da  Superintendência  Regional  do  Trabalho
naquele município. O Sr. Rubenildo Mélo esclareceu que a área técnica da SEDET
desconhece  qualquer  processo  de  instalação  de  unidade  do  SINE/CE  em
Maranguape. O assessor da presidência do IDT, Sr. Antenor Tenório, informou que a
Prefeitura de Maranguape tratou informalmente com o IDT do interesse na abertura
de uma unidade no município. Segundo o assessor, o assunto não foi oficializado e
nem encaminhado à SEDET. O secretário-executivo, Sr. Aníbal José informou que os
únicos processos de abertura de unidade de atendimento do SINE, apresentados
pela  SEDET  e  deliberados  pelo  Conselho,  dizem  respeito  aos  municípios  de
Quixeramobim e Canindé. O presidente do CET, Sr. Kennedy Vasconcelos, tratando
da pauta, acrescentou que o Plano de  Ações aprovado e ajustado contribuirá para
modernização  do  atendimento,  otimizando  o  uso  dos  recursos  públicos.  Na
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sequência, fez as considerações finais agradecendo pelas contribuições emitidas na
Plenária  e  reforçou  a  participação  de  todos  os  representantes  dos  órgãos  e
entidades na próxima reunião do CET. Agradeceu a presença de todos 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, 17 de novembro de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 19/11/2021, às 14:32:11 e
KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 19/11/2021, às 14:40:21, 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  1d693a85e12-29
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