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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 6/2021, de 14 de outubro de 2021
 
 Convocada a Nona Reunião Ordinária do CET, em vinte e sete de setembro de dois mil e
vinte e um (27.09.2021), o Conselho Estadual do Trabalho – CET se reuniu ao décimo quarto
dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um (14.10.2021), 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  doze  (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.ª Veridiana Grotti de Soárez, conselheira titular representante da
Federação  das  Indústrias  do  Estado  do  Ceará  –  FIEC;  Sr.ª  Denise  Xavier  Barbosa,
conselheira suplente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará,
Piauí e Maranhão – FETRANS; Sr.ª Maria Jucineide da Costa Fernandes, conselheira 
Suplente da Secretaria da Educação – SEDUC; Sr. Fernando Matos Filho, conselheiro
suplente representante da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Ceará
– FTICE; Sr. Valdênio Aguiar Ramos, conselheiro titular representante da Federação dos
Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará –
FETRACE; Sr. Carlos Décimo de Souza, conselheiro suplente representante da Secretaria
da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  –  SECITECE e  vice-presidente;  Sr.ª  Anízia
Gomes  Ribeiro,  conselheira  suplente  representante  da  Federação  dos  Trabalhadores
Rurais  Agricultores  e  Agricultoras  Familiares  do  Estado  do  Ceará  –  FETRAECE;  Sr.
Francisco  de  Assis  Diniz,  conselheiro  titular  representante  da  Secretaria  do
Desenvolvimento Agrário –  SDA; Sr. Francisco Barroso de Paula,  conselheiro titular
representante da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do
Ceará – FETAMCE; Sr. Helder Nogueira Andrade, conselheiro titular representante da
Central Única dos Trabalhadores no Ceará – CUT-CE;  Sr.ª Antônia Dalvani Marques
Arruda, conselheira suplente representante da Federação das Associações do Comércio,
Indústria, Serviços e Agropecuária do Ceará – FACIC; e os técnicos da SEDET: Sr.ª Karla
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Karolline de Jesus Abrantes e Sr. Rubenildo Falcão de Melo. 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 Nona Reunião
Ordinária do CET, a qual compreendia os seguintes tópicos: 1) Aprovação da Ata da 8ª
Reunião Ordinária, de 24 de agosto de 2021; 2) Situação atual das propostas dos Planos de
Ações  e  Serviços  (PAS)  dos  blocos  de  “Gestão  e  Manutenção  da  Rede  SINE”  e  de
“Qualificação  Social  e  Profissional”;  3)  Outros  assuntos.  No primeiro  item da  pauta  –
Aprovar a Ata da 8ª Reunião Ordinária, não houve manifestações contrárias e a Ata foi
aprovada pela totalidade dos membros presentes. Ao iniciar o segundo item - Planos de
Ações  e  Serviços  (PAS)  dos  blocos  de  “Gestão  e  Manutenção  da  Rede  SINE”  e  de
“Qualificação Social e Profissional”; o Sr. Aníbal José de Souza passou a palavra à técnica da
SEDET, Sra. Karla Karolline de Jesus Abrantes, para informar a situação dos Planos. A
técnica relatou que o PAS do bloco de Gestão e Manutenção da Rede SINE foi submetido à
análise na Plataforma +Brasil e encontra-se aprovado pela Secretaria de Políticas Públicas
de Emprego, do Ministério da Economia. A SEDET agora trabalha na elaboração do Termo
de Referência para contratação das empresas que executarão os serviços constantes no
Plano. Também informou que na Plataforma +Brasil já é possível identificar a abertura de
duas contas no Banco do Brasil referentes ao Plano, uma para recebimento dos recursos
federais e a outra para o repasse do recurso do Estado, destacando a contrapartida do
Estado de quinze mil, cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos (R$ 15.054,24),
prevista em dotação orçamentária. Com relação ao PAS do Bloco de Qualificação Social e
Profissional, a Sra. Karla Karolline de Jesus Abrantes informou que a Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego, do Ministério da Economia, solicitou ajustes que consistiram em:
retirar do Plano a modalidade de curso à distância; recalcular a carga horária mínima dos
cursos  para  160  h/a;  substituir  a  nomenclatura  “formação  técnica”  por  “qualificação
profissional”; substituir a nomenclatura “bloco de ação” por “Ação”; e descrever os itens de
despesa, como material, uniforme, passagem e refeição. Estes ajustes foram realizados pela
equipe da SEDET, considerando que a análise realizada pelo CET na última reunião, sob os
aspectos técnicos e financeiros do PAS não foi alterada, e que as ações do PAS estavam
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adequadas ao seu objetivo geral,  às  suas metas de resultado e dentro da relação das
naturezas de despesas. Concluindo, a técnica observou que este PAS sofreu uma alteração
na  natureza  das  despesas  por  orientação  jurídica  da  PGE,  onde  constava  “serviço  de
terceiro pessoa jurídica”,  agora consta “contribuições”,  que refere-se à  contratação de
entidades sem fins lucrativos. O presidente do CET, Sr. Kennedy Vasconcelos aproveitou o
momento e informou sobre a sua participação no Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do

Trabalho (FONSET), em Brasília, colaborando com o que a Karla Karolline de Jesus Abrantes
explanou sobre o andamento dos Planos. Em seguida, a conselheira Sra. Antonia Dalvani
Marques Arruda perguntou se já existem pesquisas identificando as maiores demandas das
empresas  para  capacitação  e  se  os  recursos  vão  ser  utilizados  onde  o  mercado  está
demandando. Prontamente o Sr. Kennedy Vasconcelos respondeu que essa é a ideia, mas
que o  maior  desafio  e  expectativa  é  que esses  recursos  se  concretizem.  A Sra.  Karla
Karolline de Jesus Abrantes aproveitou e falou da plataforma SuperTec, onde as empresas
vão precisar cadastrar a demanda por esses cursos de qualificação,  cabendo à SEDET
mobilizar as empresas e mapear as demandas. Antes de passar para o ponto três da pauta, o
Sr. Aníbal José de Souza pediu que todos abrissem a câmera do computador para um print
screen da tela e solicitou a assinatura da lista de presença. No item 3 - Outros assuntos, o
Sr. Aníbal José de Souza lembrou que a próxima reunião do Conselho acontecerá em 16 de
dezembro de 2021; a Sra. Antonia Dalvani Marques Arruda convidou todos a participarem
da Feira Fama Virtual, um evento destinado ao aumento da comercialização dos pequenos
empresários, com atrações culturais e desfiles de moda, no período de 27 a 30 de outubro
de 2021, no estacionamento do Shopping Salinas; o Sr. Kennedy Vasconcelos fez um apelo a
todos no sentido de divulgarem o Programa Mais Empregos Ceará e reforçou aos membros
do Conselho a importância de fortalecer as ações tendentes ao trabalho, à renda e ao
empreendedorismo. Por fim, o presidente 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, 14 de outubro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 19/11/2021, às 14:31:49 e
KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 19/11/2021, às 14:39:36, 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  1d693a85df1-29
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