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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 4/2022, de 12 de setembro de 2022
 

 Convocada a Quarta Reunião Extraordinária do CET, em vinte de junho de dois mil
e vinte e dois (20.06.2022), o Conselho Estadual do Trabalho – CET se reuniu em
vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois (28.06.2022), 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  dezessete  (17)
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,  conselheiro
suplente, representante da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior –
SECITECE;  Sra.  Maria  Jucineide  da  Costa  Fernandes,  conselheira  suplente,
representante  da  Secretaria  de  Educação  –  SEDUC;  Sr.  Raimundo  Nonato
Rodrigues Silva, conselheiro suplente da Secretaria do Planejamento e Gestão –
SEPLAG;  Sr.  Fábio  Zech  Sylvestre,  conselheiro  titular  representante  da
Superintendência  Regional  do  Trabalho  do  Ceará  –  SRT;  Sr.  Helder  Nogueira
Andrade,  conselheiro titular,  e  o  Sr.  Francisco Wil  e  Silva Pereira,  conselheiro
suplente, representantes da Central Única dos Trabalhadores no Ceará – CUT-CE;
Sr.  Valdênio  Aguiar  Ramos,  conselheiro  titular,  e  o  Sr.  João  Bosco  Sampaio,
conselheiro suplente, representantes da Federação dos Trabalhadores, Empregados
e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará - FETRACE;  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.  Ardilis  Piterson
Pereira  de  Souza  Arrais,  conselheiro  titular,  e  a  Sra.  Marta  Ioneide  Augusto
Meneses,  conselheira  suplente,  representantes  da  Força  Sindical  do  Estado  do
Ceará  –  FSindical-CE;  Sr.  Francisco  Barroso  de  Paula,  conselheiro  titular
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representante da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do
Estado do Ceará – FETAMCE; Sra. Catarina Borges da Ponte, conselheira suplente,
representante  da  Federação  das  Indústrias  do  Estado  do  Ceará  –  FIEC;  Sr.ª
Francisca  Ivonisa  Holanda  de  Oliveira,  conselheira  suplente  representante  da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC; Sr. Márcio Lima
Cunha,  conselheiro suplente, representante da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do Ceará – FECOMÉRCIO-CE. Também se fizeram
presentes, na condição de convidados, o Sr. Vladyson Viana, presidente do Instituto
de Desenvolvimento do Trabalho - IDT, e membros da equipe técnica, Sr. Antenor
Tenório de Britto Júnior, Sr. Francisco das Chagas Nascimento; e os técnicos da
SEDET: Sr.ª Karla Karolline de Jesus Abrantes e o Sr. Rubenildo Falcão de Mélo. O
Sr.  Aníbal  Souza  procedeu  com  a  abertura  da  reunião,  cumprimentando  os
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. Na ocasião, o Sr. Aníbal Souza, prosseguiu com a
leitura da pauta da Quarta Reunião Extraordinária do CET, a qual compreendia os
seguintes tópicos: 1) Aprovação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CET; 2)
Aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária do CET; 3) Eleição do presidente do
CET, para o biênio 2022 a 2024; 4) Eleição do vice-presidente do CET, para o biênio
2022 a 2024; 5) Outros assuntos. Ao iniciar o primeiro item – Aprovação da Ata da
2ª Reunião Extraordinária do CET, a qual foi submetida à manifestação do Plenário
do CET para as considerações sobre a minuta apresentada. Nenhuma consideração
foi  emanada do Plenário,  sendo colocada em votação.  A  Ata  foi  aprovada com
quatorze  (14)  votos  a  favor,  nenhum voto  contrário  e  nenhuma abstenção.  Em
seguida, no segundo item da pauta – Aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária
do CET, sendo igualmente submetida à manifestação do Plenário do CET para as
considerações sobre a minuta apresentada. Nenhuma consideração foi emanada do
Plenário.  Colocada em votação,  não houve manifestações contrárias e a Ata foi
aprovada quatorze (14) votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
Antes de entrar no terceiro item da pauta, o Sr. Aníbal José de Souza destacou do
Regimento Interno do CET o Art. 13 - A presidência e a vice-presidência do Conselho,



Av. Washington Soares, 999 Pavilhão Leste - Portão D - Edson Queiroz
CEP: 60811-341, Fortaleza/CE

 
CET/ATA Nº 4/2022 - SEXEC-CET/SEDET

página 3 de 5

eleita por maioria absoluta de votos dos seus membros, para o mandato de até dois anos,
será  alternada  entre  as  representações  do  Poder  Público,  dos  Trabalhadores  e  dos

Empregadores, sendo vedada a recondução para período consecutivo, e o seu § 1º - O
resultado  das  eleições  da  Presidência  e  Vice-presidência  do  Conselho  deverá  ser
formalizado mediante edição de ato normativo do Colegiado, publicado no Diário Oficial do

Estado e no sítio da SEDET. Em seguida informou que o mandato dos novos presidente
e  vice-presidente  do  CET  será  de  quatro  de  julho  de  dois  mil  e  vinte  e  dois
(04.07.2022) a três de julho de dois mil e vinte e quatro (03.07.2024). Informou,
também, que a assinatura do Termo de Posse dos eleitos ocorrerá em quatro de
julho  de  dois  mil  e  vinte  e  dois  (04.07.2022).  Para  finalizar,  solicitou  às
representações  dos  Trabalhadores  e  dos  Empregadores  que  se  manifestassem
quanto  ao  interesse  de  indicar  candidatos  à  eleição.  Nesta  ocasião,  só  a
representação dos Trabalhadores manifestou interesse, ficando para próxima eleição
de presidente e vice-presidente do CET, que compreende o biênio 2024/2026, a
escolha entre os conselheiros da representação dos Empregadores.  Ao iniciar o
terceiro item da pauta – Eleição do presidente do CET para o biênio 2022 a 2024, a
representação dos Trabalhadores indicou o nome do Sr. Valdênio Aguiar Ramos,
conselheiro titular, representante da Federação dos Trabalhadores, Empregados e
Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará - FETRACE, para o cargo
de presidente do CET. O secretário executivo do CET indagou ao conselheiro quanto
à sua concordância com a indicação,  do qual  obteve confirmação.  Submetida a
indicação da representação dos Trabalhadores à votação, foram contabilizados treze
(13) votos a favor, nenhum voto contrário, uma (1) ausência e nenhuma abstenção,
sendo eleito o Sr. Valdênio Aguiar Ramos, como presidente do Conselho Estadual do
Trabalho,  cujo  mandato  será  de  quatro  de  julho  de  dois  mil  e  vinte  e  dois
(04.07.2022) a três de julho de dois mil e vinte e quatro (03.07.2024). Ao iniciar o
quarto item da pauta – Eleição do vice-presidente do CET, para o biênio 2022 a
2024, a representação dos Trabalhadores indicou o nome do Sr. Ardilis Piterson
Pereira de Souza Arrais,  conselheiro titular, representante da Força Sindical do
Estado do  Ceará  –  FSindical-CE.  Indagado pelo  secretário  executivo  do  CET o
indicado, sobre sua concordância com a indicação, o mesmo se pronunciou de modo
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favorável. Colocada em votação a indicação da representação dos Trabalhadores,
foram contabilizados  treze  (13)  votos  a  favor,  nenhum voto  contrário,  uma (1)
ausência e  nenhuma abstenção,  sendo considerado o eleito  Sr.  Ardilis  Piterson
Pereira de Souza Arrais, como vice-presidente do Conselho Estadual do Trabalho,
cujo mandato será de quatro de julho de dois mil e vinte e dois (04.07.2022) a três
de julho de dois mil e vinte e quatro (03.07.2024). Em seguida, o Sr. Aníbal Souza,
concedeu a palavra aos conselheiros eleitos,  que proferiram suas manifestações
como futuros presidente e vice-presidente do CET, respectivamente. Fazendo uso da
palavra, o Sr. Ardilis Piterson agradeceu aos demais conselheiros, destacando a
notoriedade do CET no estado do Ceará, e demonstrou solidariedade em ajudar na
gestão do Conselho. Logo após, o Sr. Valdênio Ramos iniciou sua fala apostando na
construção de um conselho amplo, aberto para debates de forma igualitária, em prol
do bem comum. Após os agradecimentos,  o Sr.  Aníbal  José de Souza passou a
palavra ao presidente do CET, Sr. Kennedy Vasconcelos, que parabenizou aos novos
eleitos e informou a respeito da assinatura do Termo de Posse.  Reforçou que o
documento  será  assinado  pelos  eleitos  para  o  cargo  de  presidente  e  de  vice-
presidente  do  CET,  a  partir  de  quatro  de  julho  de  dois  mil  e  vinte  e  dois
(04.07.2022). Para finalizar a pauta, o quinto item  – Outros assuntos, trouxe alguns
convites  por  parte  dos  conselheiros  para  eventos  relativos  às  instituições  que
compõem  o  CET,  como  a  feira  da  pecuária,  denominada  Pec  Nordeste,  que
acontecerá em Fortaleza no período de vinte e nove de junho a primeiro de julho de
dois mil e vinte e dois (29.06 a 1º.07.2022). Foi sugerido um encontro presencial do
CET para celebrar a alternância dos mandatos e prestigiar os eleitos.  Na sequência,
o  presidente  do  CET,  Sr.  Kennedy  Vasconcelos,  fez  as  considerações  finais,
agradecendo a participação de todos os representantes dos órgãos e entidades e deu
por encerrados os trabalhos. 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, 12 de setembro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 26/12/2022, às 09:13:24 e
KENNEDY MONTENEGRO VASCONCELOS em 26/12/2022, às 10:58:39, 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  1d6ce075789-29
 

http://geradoc.sedet.ce.gov.br/geradocvalida/

