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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 8/2021, de 01 de dezembro de 2021
 

 Convocada  a  Segunda  Reunião  Extraordinária  do  CET,  em vinte  e  quatro  de
dezembro de dois mil e vinte e um (24.12.2021), o Conselho Estadual do Trabalho –
CET se reuniu ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil  e vinte e um
(1º.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  quatorze  (14)  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. Francisco de Assis
Diniz, conselheiro titular representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário –
SDA;  Sr.  Fábio  Zech  Sylvestre ,  conselheiro  titular  representante  da
Superintendência Regional do Trabalho do Ceará – SRT; 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.
Fernando  Matos  Filho,  conselheiro  suplente  representante  da  Federação  dos
Trabalhadores  nas  Indústrias  do Estado do Ceará –  FTICE,  Sr.ª  Marta  Ioneide
Augusto Meneses, conselheira suplente 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 Francisca Ivonisa Holanda de Oliveira,
conselheira  suplente  representante  da  Federação  da  Agricultura  e  Pecuária  do
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Estado  do  Ceará  –  FAEC;  Sr.ª  Denise  Xavier  Barbosa,  conselheira  suplente
representante 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;  Sr.  José  Valdemir  Lima  Alves,
conselheiro  suplente  representante  da  Federação  das  Associações  dos  Jovens
Empresários do Ceará – FAJECE. Também se fizeram presentes, na condição de
convidados, o Sr. Raimundo Nonato Rodrigues Silva, coordenador de Gestão dos
Serviços Terceirizados da SEPLAG; o Sr. Vladyson Viana, presidente do Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho – IDT, e seus assessores,  Sr.  Antenor  Tenório de
Britto Júnior e Sr. Antônio Gilvan Mendes de Oliveira; e os técnicos da SEDET: 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
Segunda 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
Segunda Reunião Extraordinária do CET, a qual compreendia o único tópico: 1)
Suplementação Orçamentária  do  Plano de  Ações  e  Serviços  (PAS)  do  bloco  de
“Qualificação Social e Profissional”. Na sequência, o Sr. Aníbal José passou a palavra
à técnica da SEDET, Sr.ª Karla Karolline, para apresentar os aspectos refletidos no
PAS  do  Bloco  de  Qualificação  Social  e  Profissional,  em  decorrência  de
suplementação  orçamentária.  A  Sr.ª  Karla  Karolline  justificou  a  urgência  da
convocação da reunião extraordinária em virtude do prazo estipulado para atender o
que estabelece a Resolução CODEFAT nº 931, de 18 de novembro de 2021, que trata
de  suplementação  orçamentária  para  cofinanciamento  do  bloco  de  serviços  de
Qualificação Social e Profissional. Com o acréscimo de cento e quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos (R$ 145.881,37) 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. A Sr.ª
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Karla  Karolline  Mélo  comentou  ainda,  que  o  prazo  para  o  Plano  ajustado  ser
submetido integralmente na Plataforma é dez de dezembro de dois mil e vinte e um
(10.12.2021). 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. Comentou que na acolhida da suplementação
do valor a ser transferido do FAT ao FET do Ceará, a Ação 1 apresentou elevação de
quatrocentos  e  setenta  e  um mil,  cento  e  oitenta  reais  (R$  471.180,00)  para
quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e nove
centavos (R$ 559.321,29); a Ação 2 apresentou elevação de trezentos e setenta e
quatro mil, quatrocentos reais (R$ 374.400,00) para quatrocentos e trinta e dois mil,
cento e quarenta reais e nove centavos (R$ 432.140,09); já a Ação 3 e os materiais
diversos  mantiveram  os  seus  valores  de  quatrocentos  e  trinta  e  quatro  mil,
setecentos reais (R$ 434.700,00) e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e nove
reais e cinquenta e dois centavos (R$ 51.349,52), respectivamente. Em relação aos
materiais diversos  Observou-se que o valor de setecentos mil reais (R$ 700.000,00),
correspondente à contrapartida da SEDET, permaneceu constante, sem acréscimo.
Logo, o Plano para esse bloco que tinha um total de um milhão, trezentos e trinta e
um  mil,  seiscentos  e  vinte  e  nove  reais  e  cinquenta  e  dois  centavos  (R$
1.331.629,52),  apresentou saldo de um mil,  quatrocentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e dez reais e oitenta e nove centavos (R$ 1.477.510,89). Facultada a
palavra,  o  presidente  do  Conselho,  Sr.  Kennedy  Vasconcelos,  reforçou  sobre  o
objetivo  da  reunião,  ressaltando  que  qualquer  alteração  no  PAS  precisa
essencialmente  de  aprovação  prévia  do  Conselho  para  submetê-lo  ao  sistema,
considerando que os ajustes foram em virtude da elevação do valor a ser destinado
para  o  Estado  e,  consequentemente,  do  número  de  trabalhadores  que  serão
classificados (630). O Sr. Rubenildo Mélo ressaltou que a data da publicação da
Resolução é posterior a realização da primeira reunião extraordinária, tornando-se
impossível considerar essa pauta na reunião anterior. 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 quatorze (14)
votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. O secretário-executivo
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declarou  oficialmente  aprovada  pelo  Conselho  a  versão  ajustada  do  PAS  de
Qualificação Social e Profissional. Na sequência, deu início ao momento de informes,
concedendo o uso da palavra ao conselheiro Sr. Fábio Zech que ponderou sobre o
alinhamento da SRT com o IDT nas novas demandas por equipamentos (unidades de
atendimento  do  SINE)  apresentadas  por  prefeituras  municipais,  como  a  da
Maranguape. O assessor da presidência do IDT, Sr. Antenor Tenório, informou que
estiveram reunidos com o prefeito de Maranguape, Sr. Átila Câmara, e que não
existe  nenhum  empecilho  para  operar  com  o  SINE/CE  no  mesmo  espaço.  Na
sequência, o presidente do CET, Sr. Kennedy Vasconcelos, fez as considerações
finais agradecendo a participação de todos os representantes dos órgãos e entidades
e reforçou que a próxima reunião ordinária do CET, a última do ano de 2021,
acontecerá em 16 de dezembro. 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, 1º de
dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 03/12/2021, às 09:27:20 e
KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 03/12/2021, às 09:31:27, 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  1d694288d30-29
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