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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 3/2021, de 15 de abril de 2021
 

 Convocada a Sexta Reunião Ordinária do CET, em trinta e um de março de
dois mil e vinte e um (31.03.2021), o Conselho Estadual do Trabalho – CET
se reuniu  aos  quinze  dias  do  mês  de  abril  de  dois  mil  e  vinte  e  um
(15.04.2021),  às  quatorze  horas  (14h00),  em  meio  virtual,  com  a
participação  de  quatorze  (14)  conselheiros,  a  seguir  identificados:
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
Ensino  Superior  –  SECITECE  e  vice-presidente  do  CET;  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; Ardilis Piterson Pereira de Souza Arrais,  conselheiro titular
representante  da  Força  Sindical  do  Estado  Ceará  –  Fsindical-CE;
Francisco  Barroso  de  Paula,  conselheiro  titular  representante  da
Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do
Ceará  –  FETAMCE;  Veridiana  Grotti  de  Soárez,  conselheira  titular
representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC;
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Ananias  Magalhães  Neto,  conselheiro  titular  representante  da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará –
FECOMÉRCIO-CE; Francisca Ivonisa Holanda de Oliveira, conselheira
suplente representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
do Ceará – FAEC; 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.
Também  se  fizeram  presentes,  na  condição  de  convidados,  Roseane
Oliveira  de  Medeiros,  secretária-executiva  da  Indústria  da  SEDET;
Vladyson Viana, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
– IDT;  Silvana Parente,  diretora de Economia Popular e  Solidária da
 Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará – ADECE; e os seguintes
técnicos da SEDET: Daniel Sancho; Adriano Borges; Karla Karolline
de Jesus Abrantes; Rubenildo Falcão de Mélo; André Luís Monte da
Silva; Gislane Ferreira da Silva Porto; e Aníbal José de Souza. Karla
Karolline  de  Jesus  Abrantes  procedeu  com  a  abertura  da  reunião
cumprimentando todos os conselheiros presentes e, em seguida, passou a
palavra ao presidente do CET, Kennedy Montenegro de Vasconcelos, que
proferiu as boas-vindas aos conselheiros, agradecendo a presença de todos
e  alertando  a  importância  para  o  Conselho  de  algumas  participações
presentes. Karla Karolline de Jesus Abrantes prosseguiu com a leitura da
pauta  da  Sexta  Reunião  Ordinária  do  CET,  a  qual  compreendia  os
seguintes tópicos: 1) Apreciar e aprovar a Ata da 5ª Reunião Ordinária, de
11 de fevereiro de 2021; 2) Potencialidades e Oportunidades de Negócios
no Ceará; e 3) Outros assuntos de ordem interna. No primeiro item da
pauta – Apreciar e aprovar a Ata da 5ª Reunião Ordinária, não houve
manifestações contrárias e a Ata foi aprovada pela totalidade dos membros
presentes. Antes de iniciar o segundo item da pauta, Karla Karolline de
Jesus Abrantes, juntamente com o presidente do CET, convidou a todos a
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fazerem um minuto de silêncio em homenagem ao ex-conselheiro titular
representante da FAEC, Flávio Saboya, que faleceu vítima da Covid-19,
extensiva  às  demais  vítimas.  Em  consonância  com  o  momento,  as
conselheiras Francisca Ivonisa Holanda de Oliveira, conselheira suplente
da  FAEC  e  Nágyla  Maria  Galdino  Drumond,  conselheira  titular  da
SECITECE  e  vice-presidente  do  CET,  estenderam  as  condolências  às
vítimas do Covid-19. Seguindo a reunião, Karla Karolline de Jesus Abrantes
e o presidente do CET apresentaram o novo Presidente do Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho – IDT, Vladyson Viana, que proferiu sobre a
relevância desses espaços de discussão e de participação social, popular e
de controle social. Para apresentar aos membros do Conselho Estadual do
Trabalho – CET as ações pertinentes à SEDET, relacionadas ao segundo
item da pauta –  Potencialidades e Oportunidades de Negócios no
Ceará, foi convidada Roseane Oliveira de Medeiros, secretária-executiva
de  Indústria  da  SEDET.  A  secretária  apresentou  o  programa  de
desenvolvimento  econômico  estruturado  pelo  Governo  do  Estado,
denominado  Ceará  Veloz.  Explicou  que  o  objetivo  da  plataforma  de
desenvolvimento é aumentar a massa salarial, a participação do PIB do
Ceará, no PIB Nacional e aumentar o PIB per capita do estado. Iniciou sua
apresentação trazendo dados introdutórios do Ceará, como a demografia e
localização  geográfica  privilegiada.  Durante  a  exposição  do  programa,
foram apontados outros Planos de Desenvolvimento, em parceria com o
Banco do Nordeste e o BNDES. A secretária-executiva Roseane Oliveira de
Medeiros mostrou a estrutura da rede do Desenvolvimento Econômico do
Ceará,  mencionando  o  trabalho  dos  secretários  de  cada  uma  das
secretarias  executivas,  e  suas  respectivas  vinculadas.  Mencionou  a
parceria da SEDET com a SECULT, SETUR, SDA e SECITECE. Apontou
ações que favorecem o ambiente de negócios no estado e apresentou o
Ceará como líder no ranking em investimento público, proporcional à sua
receita líquida. Entretanto, exibiu a evolução histórica do PIB do Ceará,
nos últimos vinte (20) anos, revelando uma participação pequena no PIB
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Nacional.  O PIB per  capita  do Ceará  compreende aproximadamente  a
metade da média nacional. Outro dado apresentado foi a educação, tema
de destaque nacional e de reconhecimento internacional. Nesse momento,
a  secretária-executiva  Roseane  Oliveira  de  Medeiros  destacou  que  a
qualificação  gera  melhores  condições  de  trabalho  e  melhores
remuneração. E trouxe a importância do Sistema S no papel da formação
técnica  e  profissional.  Falou  do  desafio,  principalmente  para  quem
trabalha  na  área  de  desenvolvimento  econômico,  de  formar  pessoas  e
gerar oportunidades de emprego e boas condições de trabalho, pois “não
queremos ser apenas exportador de mão de obra, nós queremos reter os
talentos aqui”. Na ocasião, discorreu sobre o papel do IDT na articulação
da colocação da mão de obra nas vagas ofertadas pelas empresas. Falou
dos  avanços  no  ambiente  de  inovação  e  tecnologia,  apresentando  as
principais instituições envolvidas nessa evolução. A secretária-executiva
Roseane  Oliveira  de  Medeiros  explanou  sobre  o  Projeto  Clusters
Econômicos, da Secretaria Executiva do Comércio e Serviço da SEDET,
que  tem  como  objetivo  mapear  em  cada  uma  das  macrorregiões  de
planejamento do Ceará quais são os respectivos potenciais produtivos e de
que forma é possível estimular a competitividade dessas potencialidades
econômicas  por  meio  da  inovação.  Retornando  ao  Ceará  Veloz,  a
secretária-executiva  Roseane  Oliveira  de  Medeiros  destacou  que  nos
estudos  estão  demonstrados  a  existência  de  onze  (11)  clusters  com
grandes  potencialidades  de  desenvolvimento  e  que  o  Estado  vem
desenvolvendo  seu  trabalho  voltado  para  os  segmentos  apontados.  Na
ocasião, apresentou as especificidades em cada cluster. Destacou, entre os
segmentos apresentados, a oportunidade das energias renováveis, como
foco de investimento,  a  partir  das vantagens climatológicas do estado,
ressaltando que o potencial de geração fotovoltaica é três vezes maior que
o da eólica. Diante das transformações energéticas, e da necessidade de
gerar energia limpa, destacou o projeto de uma usina de hidrogênio verde
no Ceará, obtido a partir de fontes renováveis, sem a emissão de dióxido de
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carbono (CO2). Outra potencialidade e oportunidade de negócios no Ceará,
apresentada por Roseane Oliveira de Medeiros, refere-se ao crescimento
do número de cabos submarinos com conexões em fibra óptica, além do
Cinturão Digital  no Ceará.  Abordou que o desenvolvimento do Polo de
Inovação em TIC aponta a propensão de novos empregos nessa área em
ascensão. No que se refere ao setor do agronegócio, elencou as vantagens
competitivas de sistemas de cultivo protegido e destacou geograficamente
os  polos  de  produção  irrigada  do  Ceará,  destacando  graficamente  os
percentuais de exportações do estado. Na continuidade da apresentação,
retratou o setor de logística, potencializando o Hub Portuário, o Complexo
Industrial  e  Portuário  do  Pecém,  o  Hub  Aéreo  e  a  Ferrovia
Transnordestina,  como  equipamentos  de  planejamento  e  execução
eficientes  de  transporte  e  armazenamento  de  matéria  prima  ou
mercadorias.  Apresentou,  ainda,  destaques  no  setor  de  mineração,
revelando  os  elevados  investimentos  e  riscos  das  empresas  desse
segmento.  As  companhias  que  se  sobressaem  atuam  na  produção  de
cimento  e  na  construção  civil.  Ressaltou  a  descoberta  de  rochas
ornamentais  no Ceará,  atraindo investidores e gerando expectativa em
desenvolver indústrias de lapidação das rochas cearenses. Citou o Projeto
Santa Quitéria,  que visa explorar  urânio e  fosfato da região de Santa
Quitéria-CE  e  implantação  de  uma  fábrica  de  fertilizantes.  Por  fim,
apresentou os programas de suporte e estruturação financeira e listou os
incentivos  fiscais  do  Estado,  apontando  como elemento  importante  na
atração de negócios.  Finalizada a  apresentação,  Nágyla  Maria  Galdino
Drumond,  conselheira  do  CET,  parabenizou  a  secretária-executiva  da
Indústria  da SEDET,  Roseane Oliveira de Medeiros,  pela explanação e
chamou  atenção  quanto  ao  compromisso  do  Conselho  na  elevação  da
massa  salarial,  alertou  também  quanto  à  necessidade  de  vincular  o
desenvolvimento  econômico  a  uma  política  estadual  de  promoção  do
trabalho, promovendo aos trabalhadores cearenses o direito de exercer
funções  com mais  ciência,  tecnologia  e  inovação,  direito  de  estar  em
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ambientes laborais cada vez mais inovadores. Na oportunidade, sugeriu
como tema à próxima reunião do CET apresentar o Plano de Ciência e
Tecnologia elaborado pela SECITECE, em dois mil e quinze (2015), com o
objetivo de atualizar o tipo de empresa que se quer atrair e crescer no
Ceará, bem como o tipo de indústria que se quer desenvolver para os
trabalhadores cearenses. Apontou, também, os desafios de revitalizar o
espaço público cearense, e fazer com que as mais diversas tecnologias
possam ser assimiladas nas agendas políticas. Em seguida, Ardilis Piterson
Pereira de Souza Arrais,  conselheiro titular da Força Sindical,  também
parabenizou  a  apresentação  do  programa  Ceará  Veloz  e  reivindicou
melhores  condições de trabalho,  destacando a  baixa média  salarial  do
Ceará, comparado a outros estados do Norte/Nordeste, afirmando que o
estado ocupa a vigésima posição nas médias salariais do país. Sugeriu que
o  Conselho  traga  a  realidade  da  precarização  do  trabalho  nas  suas
discussões. Disse esperar que a contribuição do Ceará Veloz mude esse
cenário.  O  presidente  do  IDT,  Vladyson  Viana,  também  elogiou  a
apresentação do Ceará Veloz, e durante a sua fala, afirmou que o Instituto
pretende avançar e melhorar, gerando mais oportunidades de colocação
para os cearenses. Ressaltou, também, que o Ceará está no oitavo mês
seguido  com  saldo  positivo  no  Cadastro  Geral  de  Empregados  e
Desempregados –  CAGED. Ananias Magalhães Neto,  conselheiro titular
representante da FECOMÉRCIO, lamentou a não priorização do comércio e
serviço  no  Ceará  Veloz,  ressaltando  a  importância  do  segmento  na
produção  do  estado,  que  corresponde  a  aproximadamente  setenta  por
cento (70%). Por outro lado, parabenizou o governador do Estado, Camilo
Santana,  pelas  políticas  de  desenvolvimento  econômico  frente  à  crise
sanitária. Depois dessas manifestações, Kennedy Vasconcelos, presidente
do CET, convidou a Diretora de Economia Popular e Solidária da ADECE,
Silvana Parente, para apresentar o Ceará Credi. Com a palavra, Silvana
Parente informou que o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado
investirá,  inicialmente,  cem milhões de reais  (R$ 100.000.000,00)  para
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apoiar  microempreendedores  formais  ou  informais,  trabalhadores
autônomos,  microempreendedores  individuais  (MEI),  agricultores
familiares (negócios não agrícolas), com crédito que varia entre quinhentos
reais (R$ 500,00) e cinco mil reais (R$ 5.000,00), por meio da plataforma
financeira digital e-Dinheiro. Afirmou que o Programa prioriza pessoas em
situação de vulnerabilidade e beneficiários de políticas sociais, apontando
a dificuldade do público de se inserir no mercado de trabalho. Apontou
como novidade no Programa de Microcrédito o investimento misto, em que
permite a criação de novos pequenos negócios. Outra inovação assinalada
foi a disponibilidade do crédito para grupos. Mapeou a operacionalização
do atendimento, o qual contará com trinta e quatro (34) agências no Ceará.
Ressaltou  que  o  programa  contará  com  orientação  empreendedora  e
educação financeira gratuita obrigatória. Por fim, elencou os diferenciais
do programa frente aos demais existentes no estado. Após a apresentação
abriu para a Plenária do CET fazer suas indagações ou considerações.
Dalvani Marques Arruda, conselheira suplente da FAEC, compartilhou a
dificuldade  com inadimplências  do  Projeto  Mulher  Empreendedora,  da
Prefeitura de Fortaleza, apesar das concessões nesse período de pandemia.
E constatou a necessidade de um avalista no crédito individual. Ainda com
a fala,  Dalvani  Marques  Arruda  questionou  Silvana  Parente,  quanto  à
perda que o microempreendedor terá ao não cumprir com o pagamento do
financiamento em dia. E quantos indivíduos poderão constar nos grupos
financiados pelo Ceará Credi. Na ocasião, também parabenizou o Governo
pela  decisão  do  crédito  ser  disponibilizado  com  taxa  zero  de  juro.
Reafirmou  a  importância  de  capacitações  no  uso  do  dinheiro  e  da
necessidade de elaborar plano de negócio. Sobre a inadimplência, Silvana
Parente afirmou que esse risco sempre existirá e que o Programa precisará
acompanhar, controlar e fiscalizar, manter o diálogo. Compartilhou que a
figura do agente de crédito será a peça chave para a viabilização do acesso
ao Programa e o segredo é o compromisso solidário. Quanto aos grupos
solicitantes do crédito, explicou que poderão ser compostos por quatro a
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cinco pessoas. Em seguida, Nágyla Drumond parabenizou a apresentação e
falou do momento oportuno para o programa se consolidar em uma cultura
empreendedora, que o Estado vem adotando. Perguntou se todo e qualquer
negócio pode ser apoiado pelo Ceará Credi, alertando sobre a demanda por
negócios científicos,  tecnológicos e inovadores.  Indagou sobre como os
jovens  do  Programa  Corredores  Digitais,  da  SECITECE  poderão  ser
beneficiados com o Ceará Credi, pensando numa relação interinstitucional
entre a SECITECE e a SEDET. Após questionamentos,  Silvana Parente
afirmou concordar com a relação interinstitucional sugerida, afirmando já
ter atuação com a SEDUC, a SPS e a SDA, e propôs conhecer o Programa
da SECITECE, no intuito de articular e viabilizar o enquadramento no
Ceará Credi. Nesse momento, afirmou que o Programa Ceará Credi tem
como  foco  estimular  a  formalização,  repercutindo  vantagens  na
sustentabilidade do negócio. Informou da existência do Conselho Diretor
do Fundo, como órgão responsável em propor, deliberar e definir acerca do
Programa.  Acrescentou  que  a  composição  desse  Conselho  é  a
FECOMÉRCIO, o SEBRAE, a Federação Cearense das Micro e Pequenas
Empresas  –  FECEMPE,  a  rede  de  Bancos  Comunitários,  além  das
Secretarias mais envolvidas no Programa. Logo após,  Helder Nogueira
Andrade,  conselheiro  titular  representante da CUT,  disse  que o  Ceará
Credi é uma importante iniciativa para a classe trabalhadora cearense.
Indagou sobre  o  papel  do  parceiro  IDT.  E  por  fim,  falou  da  rede  de
sindicatos filiados à CUT, a fim de dispor e fortalecer o Ceará Credi, seja
na divulgação e mobilização, bem como na busca de resultados positivos.
Silvana Parente esclareceu que a gestão do Programa será compartilhada,
portanto, o IDT é o órgão que vai coordenar a metodologia do agente de
crédito, orientar e capacitar. Adriano Borges, coordenador de Atração de
Investimentos Industriais da SEDET, externou elogios para o Ceará Credi e
salientou a importância das pessoas humildes criarem a própria renda.
Disse que o programa é fantástico. Na ocasião, Silvana Parente finalizou
sua fala compartilhando alguns anseios e diálogos ligados ao Programa,
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tais como: redução na precarização da mão de obra; foco nas mulheres
(“lupa  de  gênero”)  no  mercado  de  trabalho.  Dando  fim ao  debate  do
segundo  item  da  pauta,  Kennedy  Vasconcelos,  presidente  do  CET,
agradeceu por todos os esclarecimentos prestados pela Silvana Parente e
apontou o tema como enriquecedor no debate do Conselho. No terceiro
item da pauta da reunião – Outros assuntos,  Karla Karolline de Jesus
Abrantes informou a respeito da Secretaria-Executiva do Conselho, que em
virtude  de  mudanças  internas  ocorridas  na  SEDET,  sofreu  alteração,
passando  a  ser  exercida  por  Aníbal  José  de  Souza,  coordenador  de
Trabalho  e  Renda,  e  André  Luís  Monte  da  Silva,  articulador  da
Coordenação  do  Trabalho  e  Renda,  como seu  substituto.  Em seguida,
Aníbal José de Souza explanou informações a respeito do novo Contrato de
Gestão, tendo como objetivo a execução da Política Pública do Trabalho no
Estado do Ceará, de forma descentralizada e articulada com os planos,
programas e projetos no âmbito do Sistema Público de Emprego, bem
como  com  as  ações  de  desenvolvimento  socioeconômico  do  Estado.
Informou  também  o  valor  do  Contrato,  que  totaliza  dezoito  milhões,
seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e sete
centavos (R$ 18.641.398,07) com vigência de primeiro de abril de dois mil
e vinte e um (1º.04.2021) até trinta e um de março de dois mil e vinte e
dois  (31.03.2022).  Outro  assunto  tratado,  diz  respeito  à  emenda
parlamentar, abordado por Rubenildo Falcão de Mélo, membro da equipe
técnica da Coordenação do Trabalho e Renda da SEDET. Explicou que essa
emenda parlamentar foi  apresentada em dois mil  e vinte (2020),  como
parte do orçamento a ser executado, ou seja, ela se somaria aos recursos
oriundos  do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador  –  FAT.  No  entanto,
esclareceu que a transferência não foi realizada, devido a critérios exigidos
pelo Conselho Deliberativo do FAT, como a institucionalização do Conselho
Estadual  do  Trabalho,  seu  credenciamento  junto  ao  CODEFAT  e  a
aprovação  do  Plano  de  Ações  e  Serviços  –  PAS.  Ressaltou  que  o
credenciamento foi confirmado pelo CODEFAT apenas em novembro, após
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o prazo limite estabelecido para apresentar e aprovar o PAS. Comentou
também que a equipe do Ministério da Economia – ME orientou a equipe
técnica da SEDET a propor um PAS para dois mil e vinte e um (2021),
assegurando que os recursos orçamentários de dois mil e dezenove (2019)
e dois mil  e vinte (2020),  inclusive os da emenda parlamentar,  seriam
adicionados aos limites orçamentários de dois mil e vinte e um (2021).
Entretanto, acrescentou que a informação do ME estava inválida, pois a
Secretaria  Especial  de  Produtividade,  Emprego  e  Competitividade
publicou,  internamente,  uma  Nota  Informativa  cancelando  todos  os
empenhos,  inclusive  os  da  emenda  parlamentar,  que  não  estivessem
contemplados em PAS apresentados até trinta e um de outubro de dois mil
e  vinte  (31.10.2020).  Ressaltou que a  SEDET não foi  informada desta
decisão à época e apresentou documentos de teor informativo e histórico-
temporal que consubstanciam o momento, os quais estão disponíveis para
os conselheiros. Em seguida, o presidente do CET, Kennedy Vasconcelos,
esclareceu  que  na  prática  ocorreu  um  descompasso  na  data  do
credenciamento do Conselho e fortaleceu o esforço do Conselho em iniciar
suas  atividades,  mesmo  em  situação  de  isolamento  social.  A  vice-
presidente,  Nagyla  Drumond,  informou  que,  nos  últimos  anos,  o
contingenciamento dos recursos de emendas parlamentares tem sido uma
prática recorrente nos mais diversos ministérios. Aproveitou o momento
para questionar se ainda há tempo para garantir o crédito perdido junto à
bancada parlamentar cearense, sugerindo apresentar novamente a emenda
para  dois  mil  e  vinte  dois  (2022).  Na  ocasião,  o  presidente  do  IDT,
Vladyson Viana, após esclarecer os tipos de emenda, suas diferenças e
funcionamento,  recomendou  ao  Conselho  apresentar  à  bancada
parlamentar  cearense  um  conjunto  de  ações  na  política  estadual  do
trabalho, a fim de priorizá-las no orçamento de dois mil e vinte e dois
(2022), e acompanhar junto ao ME, a concretização do recebimento desse
recurso  tão  importante  para  os  trabalhadores  cearenses.  Apesar  da
frustração, o presidente do IDT, Vladyson Viana, trouxe otimismo em sua
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fala, acreditando que o processo deixou o CET especialista no fluxo de
emendas parlamentares e atento para os próximos anos. Em seguida, o
presidente do CET, Kennedy Vasconcelos, concluiu que a reunião foi de
imenso valor e enriquecedora de conteúdo e repasse de informação para os
conselheiros, fazendo com que conhecessem as ações empreendidas pela
SEDET, seja no plano macro, com o Ceará Veloz, seja no micro, quanto aos
trabalhos que serão realizados com o Ceará Credi. Em seguida, manifestou
interesse em apresentar na próxima reunião do Conselho os programas
que  estão  em  andamento  da  Secretária  Executiva  do  Trabalho  e
Empreendedorismo,  para  conhecimento  dos  conselheiros.  Por  fim,  o
presidente do CET agradeceu a presença de todos, informou a data para o
próximo encontro, dez de junho de dois mil e vinte e um (10.06.2021) 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, 15 de abril de
2021.

Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 26/05/2021, às 16:46:43 e
KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 26/05/2021, às 17:46:33, 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  2f0e69a5d5-29
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