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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 2/2021, de 11 de fevereiro de 2021
 
 Convocada a Quinta Reunião Ordinária do CET, em vinte e oito de janeiro de dois mil e
vinte e um (28.01.2021), o Conselho Estadual do Trabalho – CET se reuniu aos onze dias do
mês de fevereiro de dois mil e vinte e um (11.02.2021), às quatorze horas (14h00), em meio
virtual,  com a participação de treze (13) conselheiros, a seguir identificados: Kennedy
Montenegro  de  Vasconcelos,  conselheiro  suplente  representante  da  Secretaria  do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET e presidente do CET; Francisco de Assis
Diniz, conselheiro titular representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA;
Rogers  Vasconcelos  Mendes,  conselheiro  suplente  representante  da  Secretaria  da
Educação  –  SEDUC;  Fábio  Zech  Sylvestre,  conselheiro  titular  representante  da
Superintendência  Regional  do  Trabalho  no  Ceará  –  SRT;  Helder  Nogueira  Andrade,
conselheiro titular representante da Central Única dos Trabalhadores no Ceará – CUT-CE;
Valdênio  Aguiar  Ramos,  conselheiro  titular  representante  da  Federação  dos
Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará –
FETRACE; Anízia 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; Francisco Barroso de Paula,
conselheiro  titular  representante  da  Federação  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público
Municipal do Estado do Ceará – FETAMCE; Lucy Barbosa Alves,  conselheira suplente
representante  da  Federação  das  Indústrias  do  Estado  do  Ceará  –  FIEC;  Ananias
Magalhães Neto,  conselheiro titular e Francisco Wagner Bizerril Forte,  conselheiro
suplente, representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado
do Ceará – FECOMÉRCIO-CE; e Antonia Dalvani Marques Arruda, conselheira suplente
representante  da  Federação  das  Associações  do  Comércio,  Indústria,  Serviços  e
Agropecuária do Ceará – FACIC. Presentes também: Rodolfo Sena da Penha, coordenador
de Educação Profissional da Secretaria da Educação – SEDUC; Antônio Gilvan Mendes de
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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 técnica da Coordenação do Trabalho e Renda; e Aníbal José de Souza,
coordenador de Empreendedorismo e Arranjos Produtivos Locais. A Sra. Karla Karolline de
Jesus Abrantes, secretária executiva do CET, fez a abertura da reunião cumprimentando
todos os conselheiros presentes e, em seguida, convidou o Sr. André Luís Monte da Silva,
articulador da Coordenação do Trabalho e Renda,  para apresentar aos conselheiros as
ferramentas da plataforma de vídeo Google Meet. Concluída a apresentação, a Sra. Karla
Karolline de Jesus Abrantes, secretária executiva do CET, passou a palavra ao presidente do
CET,  Sr.  Kennedy  Montenegro  de  Vasconcelos,  que  proferiu  as  boas-vindas  aos
conselheiros, agradecendo a presença de todos. Para tratar da ordem do dia, secretária
executiva do CET prosseguiu com a leitura da pauta da Quinta Reunião Ordinária do CET, a
qual compreendia os seguintes tópicos: 1) Apreciar e aprovar a Ata da 4ª Reunião Ordinária
de 10 de dezembro de 2020; 2) O mercado de trabalho cearense em 2020 e a participação
do Sistema Público de Emprego; e 3) Outros assuntos de ordem interna. No primeiro item
da pauta – Apreciar e aprovar a Ata da 4ª Reunião Ordinária, não houve 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 – O mercado de
trabalho cearense em 2020 e a participação do Sistema Público de Emprego, foi
passada  a  palavra  ao  convidado  Sr.  Antenor  Tenório  de  Britto  Júnior,  assessor  da
presidência do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, que apresentou os números
do mercado de trabalho do Ceará em 2020, fonte CAGED, destacando: o saldo de 18.546
empregos  formais,  segundo  maior  resultado  do  nordeste;  a  liderança  ocupada  pelo
grupamento de Serviços  (7.069),  seguido da Construção (5.997)  e  Indústria  (4.210);  a
superioridade no saldo acumulado de contratações  de homens (15.989)  em relação às
mulheres (2.557); e o registro de saldo negativo no acumulado nas faixas etárias superiores
a 30 anos. Também, abordou temas como a inserção de egressos do sistema prisional e de
medidas  socioeducativas  nas  empresas,  a  colocação  de  pessoas  com  deficiência  nas
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empresas,  a  habilitação de trabalhadores ao Seguro-Desemprego e a intermediação de
serviços prestados por profissionais autônomos. Chamou a atenção para o processo de
virtualização do Seguro-Desemprego no Ceará em 2020, com a tramitação de 67,8% dos
processos  realizada  via  web;  para  o  resultado  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostragem
Domiciliar – PNAD, 3º trimestre de 2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, com uma taxa de trabalho informal no Ceará de 52,52%, correspondente a cerca de
1.600.000 trabalhadores informais; e para o aplicativo Empreende+, do Governo do Estado,
como  ferramenta  que  visa  facilitar  a  contração  de  profissionais  autônomos  via  web.
Concluiu a apresentação com um breve histórico sobre o Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho – IDT, reconhecido pelos serviços prestados ao trabalhador. Na continuidade, a
Sra. Karla Karolline de Jesus Abrantes, secretária executiva do CET, parabenizou o Sr.
Antenor  Tenório  de  Brito  Júnior  pela  apresentação,  juntamente  com  o  Sr.  Kennedy
Montenegro de Vasconcelos, presidente do CET, e facultou a palavra à Plenária. O Sr.
Antônio Gilvan Mendes de Oliveira, presidente do IDT, destacou os expressivos resultados
do Ceará, num momento de pandemia de Covid-19 e isolamento social, parabenizando o
Governo do Estado pelas medidas tomadas no processo de reabertura da economia. A Sra.
Anízia Gomes Ribeiro, conselheira suplente representante da FETRAECE, parabenizou o IDT
pelo trabalho e  destacou a  posição do Ceará na geração de empregos e  aos esforços
realizados do Governo do Estado. Chamou a atenção do Conselho Estadual do Trabalho –
CET,  quanto ao desafio  de melhorar  a  participação das mulheres,  jovens e  negros no
mercado de trabalho formal e da necessidade de ampliar as ações neste sentido em 2021. A
Sra.  Antônia  Dalvani  Marques  Arruda,  conselheira  suplente  representante  da  FACIC,
destacou  o  saldo  de  empregos  do  Ceará  e  ressaltou  a  importância  de  trabalhar  a
qualificação e requalificação dos desempregados com foco em inteligência artificial e mídias
digitais,  que ganharam espaço durante a pandemia, tais como marketing digital.  O Sr.
Antenor Tenório de Britto Júnior, assessor da presidência do IDT, mencionou, neste sentido,
o papel  importante da SEDUC, da SECITECE e do Sistema S.  O Sr.  Helder Nogueira
Andrade, conselheiro titular representante da Central Única dos Trabalhadores no Ceará –
CUT-CE, parabenizou o IDT e destacou sua importância. Em seguida, perguntou ao Sr.
Kennedy Montenegro Vasconcelos, presidente do CET, como está o processo de criação do
programa de microcrédito do Governo do Estado e finalizou propondo uma parceria do IDT
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com os sindicatos para divulgação e disponibilização do APP Emprega+. Respondendo à
solicitação de parceria, o Sr. Antenor Tenório de Britto Júnior, assessor da presidência do
IDT, colocou a Organização Social à inteira disposição e propôs o agendamento de uma
reunião  para  tratar  do  assunto.  O  Sr.  Valdênio  Aguiar  Ramos,  conselheiro  titular
representante  da  FETRACE,  parabenizou  o  IDT  e  perguntou  se  foram  realizados
levantamentos de salário e carga horária. Aproveitou para se posicionar sobre a Convenção
Coletiva do IDT e demais organizações sociais do estado e indagar ao Governo do Estado o
cumprimento  das  Convenções  Coletivas.  Encerrados  os  comentários,  o  Sr.  Kennedy
Montenegro Vasconcelos, presidente do CET, esclareceu que para a qualificação da mão de
obra o Governo do Estado está realizando o mapeamento das demandas e construindo uma
nova  grade  de  cursos,  especialmente  em  parceria  com  a  SEDUC,  aproveitando  para
registrar a presença de Rodolfo Sena da Penha, coordenador de Educação Profissional da
SEDUC e do Rogers Vasconcelos Mendes, conselheiro suplente representante SEDUC. Para
o microcrédito destacou a aprovação de Lei e de um Fundo, pela Assembleia Legislativa do
Ceará. Informou que foi montada uma equipe de trabalho e o processo de implantação está
no início. Revelou que o Fundo deve ser operacionalizado pela Agência de Desenvolvimento
do Ceará – ADECE, mas para a operação, a mesma deve ser transformada em uma agência
de fomento, em atendimento à legislação em vigor. Explicou que tal processo deve estar
concluído até dezembro de 2021 e para iniciar  as  atividades sem a ADECE, ainda no
primeiro semestre de 2021, o Governo do Estado deve firmar parcerias com instituições de
microfinanças  que  atuam no  mercado.  Concluindo  os  esclarecimentos,  o  Sr.  Kennedy
Montenegro de Vasconcelos, presidente do CET, reforçou o empenho da SEDET quanto às
ações de trabalho e empreendedorismo,  destacando que estão conectadas às ações de
desenvolvimento  do  Estado,  principalmente  com  a  atração  de  investimentos.  Neste
momento,  o Sr.  Antônio Gilvan Mendes de Oliveira,  presidente do IDT,  em resposta à
FETRACE, informou que a solicitação referente à Convenção Coletiva do IDT, encontra-se
aguardando análise do Comitê de Gestão por Resultado e Gestão Fiscal – COGERF. O Sr.
Kennedy  Montenegro  de  Vasconcelos,  presidente  do  CET,  agradeceu  e  iniciou  as
considerações sobre o terceiro item da pauta -  Outros assuntos de ordem interna.
Ressaltou a importância da virtualização dos processos de intermediação de mão de obra no
Ceará, chamando a atenção para as realizações da Secretaria Executiva de Trabalho e
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Empreendedorismo junto à Coordenação Nacional do Sistema Nacional de Emprego – SINE.
Neste  sentido,  sugeriu  para  a  próxima reunião  uma apresentação  sobre  a  atração  de
empresas  no  Ceará,  mencionando,  também,  como tema interessante  para  as  próximas
reuniões a apresentação da experiência do Laboratório do Futuro, do Rio de Janeiro. A Sra.
Karla Karolline de Jesus Abrantes, secretária executiva do CET, reiterou a data da próxima
reunião, em quinze de abril de dois mil e vinte e um (15.04.2021) e registrou a presença do
novo membro da equipe da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, da
SEDET, Sr. Aníbal José de Souza, que agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição
para colaborar com o desenvolvimento dos trabalhos do CET. E nada mais havendo a ser
tratado, tendo sido cumprida a pauta integralmente, o presidente do CET, Sr. Kennedy
Montenegro Vasconcelos,  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, 11 de fevereiro de 2021.
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