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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 1/2022, de 17 de março de 2022
 
 Convocada a Décima Primeira Reunião Ordinária do CET, em dois de março de dois mil e
vinte e dois (02.03.2022), o Conselho Estadual do Trabalho – CET se reuniu ao décimo
sétimo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois (17.03.2022), 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 quinze (15) 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.  André Ramos Silva,  empossado nesta  data como conselheiro
suplente representante da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECITECE;
Sr. Fábio Zech Sylvestre, conselheiro titular representante da Superintendência Regional
do  Trabalho  no  Ceará  –  SRT;  Sr.  Helder  Nogueira  Andrade,  conselheiro  titular

representante  da  Central  Única  dos  Trabalhadores  no  Ceará  –  CUT-CE;  Sr.  Valdênio
Aguiar Ramos, conselheiro titular, e Sr. João Bosco Sampaio, empossado nesta data
como conselheiro suplente, representantes da Federação dos Trabalhadores, Empregados e
Empregadas  no  Comércio  e  Serviços  do  Estado do  Ceará  –  FETRACE;  Sr.  Francisco
Barroso de Paula, conselheiro titular representante da Federação dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal do Estado do Ceará – FETAMCE; Sr.ª Catarina Borges Sabino,
conselheira suplente representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC;
Sr. Raimundo Feitosa Carvalho Gomes, empossado nesta data como conselheiro titular
representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC; Sr.ª
Amanda de Lima Machado Leitão, conselheira titular da Federação das Empresas de
Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão – FETRANS; Sr. Francisco de
Assis Barreto de Sousa, conselheiro titular, e Sr.ª Antônia Dalvani Marques Arruda,
conselheira suplente, representantes da Federação das Associações do Comércio, Indústria,
Serviços e Agropecuária do Ceará – FACIC; Sr. Márcio Lima Cunha, empossado nesta
data como conselheiro suplente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
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Estado  do  Ceará  –  FECOMÉRCIO-CE;  Sra.  Maria  Jucineide  da  Costa  Fernandes,
conselheira  suplente  representante  da  Secretaria  da  Educação  –  SEDUC;  Sra.  Anízia
Gomes  Ribeiro,  conselheira  suplente  representante  da  Federação  dos  Trabalhadores
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará – FETRAECE. Também se
fizeram presentes,  na  condição  de  convidados,  o  Sr.  Vladyson Viana,  presidente  do
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, e seu assessor, Sr. Antenor Tenório; e a
técnica da SEDET: Sr.ª Karla Karolline de Jesus Abrantes. 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, desejando uma excelente reunião. O Sr. Aníbal
José prosseguiu com a leitura da pauta da Décima Primeira Reunião Ordinária do CET, a
qual compreendia os seguintes tópicos: 1) Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária; 2)
Posse  dos  novos  conselheiros  titulares  e  suplentes  dos  seguintes  órgãos  e  entidades:
SECITECE,  SDA,  FETRACE,  FAEC e FECOMÉRCIO;  3)  Deliberação sobre Relatório  de
Gestão 2021 do Plano de Ações e Serviços (PAS) do bloco de Gestão e Manutenção da Rede
de Unidades de Atendimento do Sistema Nacional de Emprego (SINE); 4) Deliberação sobre
Relatório de Gestão 2021 do Plano de Ações e Serviços (PAS) do bloco de Qualificação
Social e Profissional; 5) Solicitação de abertura de unidade de atendimento do SINE/CE em
Pacatuba;  6)  Solicitação  de  abertura  de  unidade  de  atendimento  do  SINE/CE  em
Maranguape; 7) Outros assuntos. No primeiro item da pauta – Aprovar a Ata da 10ª
Reunião  Ordinária,  não  houve  manifestações  contrárias  e  a  Ata  foi  aprovada  pela
totalidade  dos  membros  presentes.  Ao  iniciar  o  segundo  item  –  Posse  dos  novos
conselheiros  titulares  e  suplentes  dos  seguintes  órgãos  e  entidades:  FAEC;
FETRACE;  SECITECE;  SDA e  FECOMÉRCIO/CE,  o   Sr.  Aníbal  José  apresentou  as
substituições dos conselheiros: Sr. Rodrigo Diógenes Pinheiro, por Sr. Raimundo Feitosa
Carvalho Gomes, como membro titular da FAEC; Sra. Liduina Marques Costa, por Sr. João
Bosco Sampaio,  membro suplente da FETRACE; Sr. Carlos Décimo de Souza, por Sr.
André Ramos Silva, membro suplente da SECITECE; Sr. Francisco Wagner Bizerril Forte,
por  Sr.  Márcio  Lima  Cunha,  membro  suplente  da  FECOMÉRCIO.  Foi  registrada  a
ausência dos novos conselheiros que deveriam ter sido empossados nesta data: Sr. Carlos
Décimo de Souza;  Sr.  Fabiano Barreira da Ponte;  Sra.  Ana Tereza Barbosa de
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Carvalho. O presidente do CET, Sr. Kennedy Vasconcelos, agradeceu aos membros que
estão  deixando  o  CET  pela  colaboração  e  apoio,  deu  as  boas  vindas  aos  novos
representantes, ressaltando que o Conselho é um espaço para fomentar o trabalho e o
empreendedorismo, no âmbito do Estado, de forma positiva. Encerrada a fala, o presidente
declarou os novos conselheiros oficialmente empossados. Na sequência, o Sr. Raimundo
Feitosa  Carvalho  Gomes,  externou  sua  satisfação  de  compor  o  CET  e  se  propôs  a
contribuir com as políticas públicas da pasta. O novo membro Sr. Márcio Lima Cunha, 
também agradeceu a acolhida, revelou  a satisfação em fazer parte do grupo e se colocou à
disposição para contribuir com o CET. Em seguida, o Sr. Aníbal José passou a palavra à
técnica da SEDET, Sra. Karla Karolline, para iniciar a apresentação do terceiro item da
pauta – Deliberação sobre Relatório de Gestão 2021 do Plano de Ações e Serviços
(PAS) do bloco de Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do
Sistema Nacional de Emprego (SINE).  Nesse momento a Sra.  Karla Karolline fez
algumas pontuações, mencionando algumas resoluções e portarias que tratam a respeito da
pauta em questão. Logo após apresentar o grau de realização das ações previstas no PAS
Gestão, o Sr. Aníbal fez um comentário, salientando que não houve execução física, devido
aos  trâmites  do  Governo  Federal  em  repassar  os  recursos  apenas  no  final  do  ano.
Entretanto, destacou que o recurso ficará disponível para o ano de 2022. Em seguida, o Sr.
João Bosco Sampaio fez um questionamento a fim de saber o porquê do atraso desses
recursos ministeriais. E foi prontamente respondido pelo Sr. Kennedy Montenegro de
Vasconcelos, presidente do CET, justificando que foi dado início a todo um trabalho na
nova  configuração  do  Conselho  Estadual  do  Trabalho,  bem  como  na  modalidade  de
transferência de recursos fundo a fundo. Informou que o Ministério, juntamente com o
Conselho  Deliberativo  do  Fundo de  Amparo  ao  Trabalhador  –  CODEFAT,  vem em um
processo  de  aprendizagem do  uso  desse  mecanismo,  reforçando  que  a  sinalização  de
orçamento, em 2021, foi informada em meados de junho. Porém, o presidente salientou que
esses  problemas  tendem  a  minimizar,  devido  a  criação  do  Ministério  do  Trabalho  e
Previdência, a perspectiva de celeridade no processo já se apresenta melhor. O Sr. João
Bosco Sampaio lamentou sobre o quadro que o Ministério se encontra, quanto a escassez
dos recursos e a burocracia dos repasses para os Estados. Externou o seu desejo de que o
saldo remanescente seja aplicado no ano de 2022, com a ressalva de adequação dos custos
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que estão estimados, devido a realidade inflacionária tornar os cálculos defasados. Declarou
também que a impossibilidade de utilização dos recursos em 2021 está bem justificada pela
SEDET. Após os esclarecimentos,  não houve manifestações contrárias e o Relatório de
Gestão para o Bloco de Gestão e Manutenção foi aprovado pela totalidade dos membros
presentes. Em seguida, o Sr. Aníbal José passou a palavra novamente à técnica da SEDET,
Sra. Karla Karolline, para iniciar a apresentação do quarto item da pauta – Deliberação
sobre Relatório de Gestão 2021 do Plano de Ações e Serviços (PAS) do bloco de
Qualificação Social e Profissional.  Nesse momento a Sra.  Karla Karolline seguiu o
mesmo roteiro da pauta anterior, fazendo algumas pontuações que mencionam resoluções e
portarias que tratam a respeito da pauta em questão e comentou que a execução física
também ficou comprometida em 2021 devido ao atraso no cronograma de apresentação,
aprovação e validação federal dos repasses. Explicou também sobre o atraso do repasse da
contrapartida do Estado, informando que o repasse encontra-se em análise pelo Comitê de
Gestão  por  Resultados  e  Gestão  Fiscal  –  COGERF.  Após  apresentação  dos  extratos
bancários, o Relatório de Gestão do Bloco de Qualificação foi aprovado pela totalidade dos
membros presentes. O quinto item da pauta - Solicitação de abertura de unidade de
atendimento do SINE/CE em Pacatuba, foi tratado pelo Sr. Aníbal José. Apresentou à
plenária toda a conformidade dos documentos encaminhados e ressaltou que a Prefeitura de
Pacatuba assume todas as despesas, apesar de atuar em parceria com o IDT e a SEDET, a
abertura de unidade no município não representa ônus para o Estado. O Sr. João Bosco
Sampaio fez um comentário sugerindo que nas próximas solicitações fosse apresentado um
parecer técnico do órgão atestando que todas as condições exigidas estão cumpridas, no
intuito de fundamentar a decisão do Conselho, além disso, acha importante uma visita
prévia no local em que se pretende abrir a unidade de atendimento. Em seguida, o Sr.
Kennedy Montenegro de Vasconcelos, explicou como se dá os encaminhamentos das
propostas das Prefeituras, todas as formalidades técnica e jurídica necessárias até chegar a
fase da deliberação para abertura da unidade SINE/CE. Ainda sobre os arcabouços do tema,
o  secretário  Sr.  Aníbal  José  registrou  que  um dos  documentos  exigidos  pela  Portaria
Ministerial é o termo de parceria entre o Município e o Estado, assinado após o ateste de
conformidade. Após pronunciamentos e esclarecimentos, abriu para a plenária aprovar ou
não  a  solicitação.  Não  houve  manifestações  contrárias  e  a  abertura  da  unidade  de
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atendimento em Pacatuba foi aprovada pela totalidade dos membros presentes. No sexto
item da pauta - Solicitação de abertura de unidade de atendimento do SINE/CE em
Maranguape, apresentado pelo Sr. Aníbal, foi explicado que a unidade funcionará num
espaço compartilhado com a Superintendência Regional do Trabalho - SRT, num shopping
de Maranguape, expondo o quadro de custos com aluguel, condomínio  e contratação de
pessoal  que a  Prefeitura  terá.  Isto  posto,  o  Sr.  Fábio Zech Sylvestre se  manifestou
favorável  com a  condição  da  SRT,  a  Prefeitura,  a  SEDET e  o  IDT atuarem de forma
complementar, levando em consideração o compartilhamento de espaço. O Sr. João Bosco
Sampaio  se  manifestou apontando que na Portaria  Ministerial  informa que a  unidade
deverá estar apta a realizar, no mínimo, a oferta básica integrada no âmbito do SINE, se
fazendo assim favorável  ao pleito na condição de manter a integração dos serviços.  O
presidente, Sr. Kennedy Montenegro de Vasconcelos, compartilhou sobre a visita no
município de Maranguape, pontuando a precariedade do atendimento das políticas públicas
de emprego, do sistema rudimentar que a Prefeitura disponibiliza, sem possibilidade de
integração.  Com isso,  se  justifica  o  interesse do poder  público  local  em retomar esse
trabalho, reconfigurando o modelo de atendimento, com acessibilidade, potencializando o
uso  desses  recursos  públicos  e  trazendo um pouco mais  de  resultado.  Em seguida,  o
assessor da Diretoria do IDT, Sr. Antenor Tenório, esclareceu alguns pontos sobre o
funcionamento  das  unidades  de  atendimento  SINE/CE.  Complementou  que  uma vez  a
unidade habilitada ela está apta para a oferta básica integrada. Sem mais posicionamentos,
o Sr. Aníbal José abriu para a plenária votar contra ou a favor da abertura da unidade em
Maranguape,  sob  a  condição  de  trabalho  compartilhado  com  a  SRT.  Não  houve
manifestações  contrárias  e  a  abertura  da  unidade  de  atendimento  do  SINE/CE  em
Maranguape foi aprovada pela totalidade dos membros presentes. Nesse momento, o Sr
Aníbal solicitou a abertura das câmeras para registrar os presentes na primeira reunião do
ano e abriu o sétimo item da pauta -  Outros assuntos. Por fim, o presidente do CET
agradeceu a presença de todos e destacou o cumprimento da agenda do CET. Solicitou à
secretaria-executiva do CET em viabilizar a próxima reunião do CET no formato presencial,
até  porque  os  conselheiros  ainda  não  tiveram  a  oportunidade  de  se  conhecerem
pessoalmente. A sugestão de data apresentada na plenária foi dezenove de maio de dois mil
e vinte e dois (19.05.2022).  A Sr.ª Amanda de Lima Machado Leitão registrou sua
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participação na capacitação “O Sistema Nacional de Emprego e o papel dos Conselhos do
Trabalho,  Emprego e Renda” ofertada pela Coordenação-Geral  do Sistema Nacional  de
Emprego aos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda (CTER) – estaduais e municipais, e
externou a riqueza e importância do encontro para revisar e aumentar os conhecimentos,
sugeriu outros momentos como esse. Na oportunidade, o Sr. Antenor Tenório, sugeriu que
fosse solicitado ao Ministério a apresentação dessa Capacitação para dar conhecimento dos
conteúdos aos ausentes. Por fim, 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, 17 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 23/03/2022, às 13:58:14 e
KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 23/03/2022, às 14:20:43, 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  1d6ca84966c-29
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