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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 4/2021, de 22 de junho de 2021
 

 Convocada a Sétima Reunião Ordinária do CET, em vinte e seis de maio de
dois mil e vinte e um (26.05.2021), o Conselho Estadual do Trabalho – CET
se  reuniu  aos  dez  dias  do  mês  de  junho  de  dois  mil  e  vinte  e  um
(10.06.2021),  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.
Ronaldo Lima Moreira Borges, empossado nesta data como conselheiro
titular representante da Secretaria do Planejamento de Gestão – SEPLAG;
Sr.  Inácio  Francisco  de  Assis  Nunes  Arruda,  conselheiro  titular
representante da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior –
SECITECE, e o Sr. Carlos Décimo de Souza, empossado nesta data como
conselheiro suplente representante da SECITECE; Sr. Thiago Sá Ponte,
conselheiro  suplente  representante  da  Secretaria  do  Desenvolvimento
Agrário – SDA; Sr.ª Maria Jucineide da Costa Fernandes, empossada
nesta  data  como  conselheira  suplente  representante  da  Secretaria  da
Educação – SEDUC; Sr. Helder Nogueira Andrade, conselheiro titular
representante da Central Única dos Trabalhadores no Ceará – CUT-CE;
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 –
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FSindical-CE;  Sr.  Francisco  Barroso  de  Paula,  conselheiro  titular
representante  da  Federação  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público
Municipal do Estado do Ceará – FETAMCE; Sr.ª Lucy Barbosa Alves,
conselheira suplente representante da Federação das Indústrias do Estado
do Ceará  –  FIEC;  Sr.  Francisco Wagner Bizerril  Forte,  conselheiro
suplente representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do Ceará – FECOMÉRCIO-CE; Sr. Rodrigo Diógenes
Pinheiro, conselheiro titular representante da Federação da Agricultura e
Pecuária  do  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.  Também  se  fizeram  presentes,  na
condição de convidados, Sr. Vladyson Viana, presidente do Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho – IDT, e seu assessor, Sr. Antenor Tenório;
técnicos da SECITECE 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 Sétima Reunião Ordinária do
CET, a qual compreendia os seguintes tópicos: 1) Aprovação da Ata da 6ª
Reunião Ordinária, de 15 de abril de 2021; 2) Posse dos novos conselheiros
titulares  e  suplentes  dos  seguintes  órgãos  e  entidades:  SEDUC,  SDA,
SEPLAG,  SECITECE  e  FAEC;  3)  Eleição  do  novo  vice-presidente;  4)
Solicitação  de  abertura  de  unidade  de  atendimento  do  SINE/CE  em
Quixeramobim;  5)  Apresentação  do  Sistema  Estadual  da  Ciência,
Tecnologia e Educação Superior – SECITECE; e 6) Outros assuntos de
ordem interna. No primeiro item da pauta – Aprovar a Ata da 6ª Reunião
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Ordinária, não houve manifestações contrárias e a Ata foi aprovada pela
totalidade dos membros presentes. Antes de iniciar o segundo item da
pauta  –  Posse  dos  novos  conselheiros  titulares  e  suplentes  dos
seguintes órgãos e entidade: SEDUC, SDA, SEPLAG, SECITECE e
FAEC.  O Sr.  Aníbal  José de Souza esclareceu sobre o recebimento de
comunicação para alteração na representação desses órgãos e entidade no
CET. Foram substituídos os conselheiros: Sr. Antônio Nei de Sousa, por Sr.
Thiago Sá Ponte, como membro suplente representante da SDA; Rogers
Vasconcelos Mendes, por Sr.ª Maria Jucineide da Costa Fernandes,
como membro suplente representante da SEDUC; Sr. José Flávio Barbosa
Jucá de Araújo, por Sr. Ronaldo Lima Moreira Borges, como membro
titular representante da SEPLAG; Sr.ª Nágyla Maria Galdino Drumond, por
Sr. Carlos Décimo de Souza, como membro suplente representante da
SECITECE; e Sr. Flávio Viriato de Saboya Neto (in memorian), por Sr.
Rodrigo Diógenes Pinheiro, membro titular representante da FAEC. O
presidente do CET, Sr. Kennedy Vasconcelos, agradeceu aos membros que
estão  deixando  o  CET  pela  colaboração  e  apoio,  principalmente  no
momento inicial de retomada do Conselho, e deu as boas vindas aos novos
representantes,  ressaltando que o Conselho é um espaço para abordar
temas  de  re levante  in teresse  com  foco  no  t raba lho  e  no
empreendedorismo, com o objetivo maior de colaborar com a geração de
trabalho, emprego e renda para a população cearense. Encerrada a fala, o
presidente declarou os novos conselheiros oficialmente empossados. No
terceiro item da pauta da reunião – Eleição do novo vice-presidente foi
apresentado o Art. 13 do Regimento Interno do CET, à luz do parágrafo
terceiro,  para  subsidiar  o  momento.  O  secretário-executivo  do  CET
informou que com a saída da conselheira Sr.ª Nágyla Drumond, o Conselho
elegerá  um  novo  vice-presidente  para  completar  o  seu  mandato.
Relembrou que o exercício da presidência e da vice-presidência do CET
está  atualmente  sob  a  responsabilidade  do  Poder  Público  e  que  os
candidatos à eleição para a Vice-presidência deverão ser dessa bancada.
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Orientou a Plenária quanto ao processo de eleição e deu início ao processo
de inscrição dos candidatos. Na sequência, o conselheiro Sr. Inácio Arruda
sugeriu que a Vice-Presidência do CET continuasse com o representante da
SECITECE e indicou o Sr. Carlos Décimo, como candidato. A Plenária não
manifestou nenhuma outra candidatura. Iniciou-se a votação, conduzida
por voto aberto e verbal, com um voto por órgão/entidade presente. O Sr.
Carlos Décimo foi eleito por unanimidade vice-presidente do CET, para
concluir o mandato, com vigência até três de julho de dois mil e vinte e
dois (03.07.2022). O secretário-executivo passou, então, a palavra para o
Sr.  Carlos  Décimo para que fizesse seu pronunciamento.  O Sr.  Carlos
Décimo agradeceu a todos pela confiança do cargo no Conselho Estadual
do Trabalho, que é gestor do Fundo Estadual do Trabalho, no intuito de
contribuir  com  o  desenvolvimento  das  Políticas  Públicas  de  Trabalho,
Emprego e Renda. Considerou a inovação tecnológica e a ciência uma
porta de entrada para empreendimentos e novos empregos para o povo
cearense.  Alertou sobre a travessia  complexa que tem vivido o país  e
ressaltou o papel do Conselho na busca de melhorias nas políticas em
pauta. Em seguida, o presidente, Sr. Kennedy Vasconcelos, considerando a
legislação  vigente,  deu  posse,  na  qualidade  de  vice-presidente,  ao  Sr.
Carlos Décimo. Na ocasião, agradeceu a participação e contribuição da ex-
vice-presidente, Sra. Nágyla Drumond, nas discussões no âmbito do CET e
desejou que o vice-presidente eleito dê continuidade ao trabalho em curso,
para o avanço no fomento do trabalho, emprego e renda. Na sequência, o
Sr. Aníbal de Souza passou a palavra ao técnico da SEDET, Sr. Rubenildo
Falcão de Mélo, para iniciar a apresentação do quarto item da pauta –
Solicitação de abertura de unidade de atendimento do SINE/CE em
Quixeramobim. O técnico Sr. Rubenildo Mélo comentou que a Prefeitura
de  Quixeramobim  solicitou  à  SEDET  a  abertura  de  uma  unidade  de
atendimento  do  SINE/CE,  naquele  município.  Dentre  as  condições
acordadas,  destacou  que  aquele  Governo  Municipal  se  prontificou  a
assumir todos os custos inerentes à abertura e funcionamento da referida
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unidade.  A  proposta  foi  submetida  à  análise  e  parecer  da  Assessoria
Jurídica,  que  emitiu  posição  favorável.  Explicou  à  Plenária  quais  os
procedimentos e os critérios para a abertura de unidade de atendimento do
SINE, considerando o art. 2º da Portaria Ministerial nº 6.207, de 14 de
outubro de 2019. Destacou que a proposta de abertura de unidade de
atendimento do SINE/CE é apresentada pela SEDET ao CET, que delibera
sobre a matéria. Apontou o rol de documentos contidos no parágrafo único
do  art.  2º  da  referida  Portaria,  encaminhados  previamente  aos
conselheiros  do  CET,  para  conhecimento  e  apreciação.  Na  sequência,
colocou-se  à  disposição  da  Plenária  para  dirimir  eventuais  dúvidas  e
prestar os esclarecimentos necessários. Passou a palavra ao secretário-
executivo  do  CET,  Sr.  Aníbal  de  Souza,  que  deu  prosseguimento
submetendo a matéria à Plenária.  Não havendo nenhuma manifestação
contrária,  a  abertura  da  unidade  de  atendimento  do  SINE/CE  em
Quixeramobim foi  autorizada pela totalidade dos membros da Plenária.
Para apresentar aos membros do CET o quinto item da pauta – Sistema
Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, foi convidado o
conselheiro  do  CET  e  Secretário  de  Ciência,  Tecnologia  e  Educação
Superior do estado do Ceará, Sr. Inácio Arruda. O palestrante apresentou o
Plano Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ceará, estruturado
pelo Sistema de Ciência,  Tecnologia e Inovação do Estado.  Explicou o
papel  decisivo  do  Plano  na  competitividade  do  Estado.  Ressaltou  sua
construção  coletiva,  bem  como  os  envolvidos.  Ilustrou  seis  objetivos
estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Estado até 2026, para:
dinamizar e desburocratizar o apoio ao empreendedorismo e a inovação
empresarial e social; alavancar os setores estratégicos e atuar nas soluções
dos entraves à competitividade;  e  melhorar a  educação cearense,  com
quali f icação  produtiva  dos  jovens.  Por  f im,  apresentou  as
responsabilidades  e  possibilidades  da  SECITECE  no  campo  científico,
tecnológico  e  inovador.  Também,  compartilhou  as  obrigações
constitucionais do Estado, que estabelecem a criação de um Conselho de
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Ciência  e  Tecnologia,  composto  por  representantes  da  SECITECE,
FUNCAP, Universidades Públicas e da Rede de Escolas Profissionalizantes.
Informou que esse Conselho tem como presidente o governador do Estado
e que,  neste  momento,  está  passando por  um processo de renovação.
Concluiu a exposição ressaltando a importância dos serviços, da estrutura
e das competências que o Estado tem na área explanada, para a formação
de qualidade dos trabalhadores. Em seguida, o secretário-executivo do CET
agradeceu  ao  palestrante  e  disponibilizou  a  palavra  à  Plenária.  Não
havendo manifestações, o presidente Sr. Kennedy Vasconcelos parabenizou
o conselheiro Sr. Inácio Arruda por todo o trabalho que a SECITECE vem
desenvolvendo, ressaltando que “sem inovação não há solução, a inovação
é o futuro”. Também comentou sobre a alegria que é usar o espaço do CET
para  conhecer  e  partilhar  informações  sobre  diversos  programas,  no
sentido  de  desenvolver  ações  e  iniciativas  de  forma  conjunta.  Na
sequência, o Sr. Aníbal José de Souza iniciou o sexto ponto de pauta –
Outros  assuntos  de  ordem interna.  Na  oportunidade,  o  presidente
Kennedy Vasconcelos esclareceu sobre a atuação diversificada da SEDET,
em atividades e ações no âmbito do Governo do Estado. Aclarou a todos os
membros  do  Conselho  que hoje  a  Secretaria  tem foco  não apenas  na
Indústria, como pôde ser visto na última reunião com a participação da
secretária-executiva  Roseane  Medeiros,  mas  também,  conta  com  a
presença efetiva do secretário-executivo Silvio Carlos, que coordena todas
as  atividades  relativas  ao  Agronegócio  cearense.  Acrescentou  também
sobre  a  atuação  do  secretário-executivo  Júlio  Cavalcante,  pessoa
responsável pelos setores do Comércio, Serviços e Inovação, além da sua
própria atuação, na pasta do Trabalho e Empreendedorismo. Quanto às
ações relativas ao planejamento e gestão interna da Secretaria, elucidou
que fica a cargo do secretário-executivo Sérgio Cavalcante. Não havendo
mais nada a tratar, o secretário-executivo do CET passou a palavra aos
novos conselheiros que desejassem proferir suas considerações iniciais. O
pronunciamento  dos  novos  representantes  foi  de  agradecimento  pela
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acolhida e disposição para contribuírem com o avanço dos trabalhos do
Conselho.  Facultada  a  palavra,  o  presidente  do  IDT,  Vladyson  Viana,
informou sobre a cooperação técnica firmada entre o IDT e o CENTEC, e
sobre os avanços no Programa Ceará Credi,  ao revelar que até aquele
momento trinta e quatro mil cidadãos cearenses manifestaram interesse
em  acessar  esse  programa  de  microcrédito,  e  vinte  e  um  mil  já  se
encontram aptos a realizar a operação. Informou, ainda, que o IDT iniciará
o processo de visita aos que solicitam os serviços do Programa para iniciar
a elaboração dos planos de negócio. A conselheira Dalvani Arruda (FACIC)
aproveitou o momento para incentivar a Plenária unir forças e trabalhar
ainda mais em busca da melhoria e qualidade do trabalho e na geração de
renda. Por fim, o presidente do CET agradeceu a presença de todos e a boa
vontade em colaborar com a sociedade cearense, por meio das ações do
CET. Convidou a todos para o próximo encontro, que se realizará em doze
de agosto de dois mil e vinte e um (12.08.2021) 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,  10  de  junho  de  2021.

Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 22/06/2021, às 10:10:41 e
KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 22/06/2021, às 11:29:25, 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  2f0e784ec5-29
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