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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 6/2022, de 18 de outubro de 2022
 
 Convocada a Décima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Trabalho – CET,
em três de outubro de dois mil e vinte e dois (03.10.2022), o Conselho se reuniu ao décimo
oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois (18.10.2022), às quatorze horas
(14h00),  em  formato  híbrido,  com  a  participação  dos  conselheiros  representantes  de
dezesseis (16) órgãos e entidades. Presencialmente, contou-se com os conselheiros a seguir:
Sr.  Valdênio  Aguiar  Ramos,  conselheiro  titular,  representante  da  Federação  dos
Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará –
FETRACE e presidente do CET; Sr. Kennedy Montenegro de Vasconcelos, conselheiro
suplente, representante da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET;
Sr. Márcio Lima Cunha, conselheiro suplente, representante da Federação do Comércio
de  Bens,  Serviços  e  Turismo do  Estado do  Ceará  –  FECOMÉRCIO-CE;  Sr.  Francisco
Barroso de Paula, conselheiro titular, representante da Federação dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal do Estado do Ceará – FETAMCE; e Sr. João Bosco Sampaio,
conselheiro suplente, representante da FETRACE. Participaram virtualmente da reunião, os
seguintes conselheiros: Sr. Helder Nogueira Andrade, conselheiro titular, representante
da Central Única dos Trabalhadores no Ceará – CUT-CE; Sr. Ardilis Piterson Pereira de
Souza Arrais, conselheiro titular, representante da Força Sindical do Estado do Ceará –
Fsindical-CE  e  vice-presidente  do  CET;  Sra.  Marta  Ioneide  Augusto  Menezes,
conselheira  suplente,  representante  da  Fsindical-CE;  Sr.  Fernando  Matos  Filho,
conselheiro suplente,  representante da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias  do
Estado do Ceará - FTICE; Sr. André Ramos Silva, conselheiro suplente, representante da
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECITECE,  Sr. Raimundo Nonato
Rodrigues Silva,  conselheiro suplente,  representante da Secretaria de Planejamento e
Gestão  –  SEPLAG;  Sra.  Ana  Teresa  Barbosa  de  Carvalho,  conselheira  titular,
representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA; Sra. Maria Jucineide da
Costa, conselheira suplente, representante da Secretaria da Educação – SEDUC; Sr. Fábio
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Zech  Sylvestre,  conselheiro  titular,  representante  da  Superintendência  Regional  do
Trabalho no Ceará – SRT; Sr. Raimundo Feitosa Carvalho Gomes, conselheiro titular,
representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC; Sra.
Catarina Borges Sabino, conselheira suplente, representante da Federação das Indústrias
do  Estado  do  Ceará  –  FIEC;  Sra.  Denise  Xavier  Barbosa,  conselheira  suplente,
representante da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e
Maranhão – FETRANS; e Sra. Antônia Dalvani Marques Arruda, conselheira suplente,
representante  da  Federação  das  Associações  do  Comércio,  Indústria,  Serviços  e
Agropecuária do Ceará – FACIC. A reunião também contou com a participação presencial
dos técnicos da SEDET, Sr. Aníbal José de Souza, Secretário Executivo do CET, Sr.
Rubenildo Falcão Mélo,  Sra.  Karla  Karolline  de Jesus Abrantes  e  Sr.  Marcello
Gonçalves  Milliole;  e  dos  convidados,  Sra.  Aparecida  Façanha,  Coordenadora  de
Planejamento e Gestão para Resultado, da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG;
Sra. Luiza Mota, Assistente de Gestão da Coordenação de Planejamento e Gestão para
Resultado, da SEPLAG; e Sr. Vladyson Viana, Presidente do Instituto de Desenvolvimento
do Trabalho  –  IDT.  O Sr.  Aníbal  José  de  Souza  procedeu com a  abertura  da  reunião
cumprimentando os presentes e, em seguida, passou a palavra ao Presidente do CET, Sr.
Valdênio  Aguiar  Ramos,  que  proferiu  as  boas-vindas  aos  conselheiros  desejando  uma
excelente reunião. Antes de iniciar a leitura da pauta da reunião, o Secretário Executivo
agradeceu  ao  representante  da  FECOMERCIO-CE,  Sr.  Márcio  Lima  Cunha,  a
disponibilização do espaço para realização da reunião. Dando continuidade à reunião o Sr.
Aníbal  José  de  Souza  leu  a  pauta  da  Décima  Quarta  Reunião  Ordinária  do  CET,
compreendendo os seguintes itens:  1)  Aprovação da Ata da 13ª Reunião Ordinária;  2)
Situação atual da execução do Plano de Ações e Serviços do Bloco de Qualificação Social e
profissional – PAS QSP 2022; 3) Deliberação sobre Proposta de suplementação orçamentária
no PAS QSP 2022;  4)  deliberação sobre proposta de avaliação do Plano Plurianual  do
Governo do Estado do Ceará, executado no período de 2020 e 2021; 5) Outros assuntos. No
primeiro item da pauta – Aprovação da Ata da 13ª Reunião Ordinária do CET, não
houve manifestações contrárias e a ata foi  aprovada com dezesseis (16) votos a favor,
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Em seguida, o Sr.  Aníbal José de Souza
passou a palavra à Sra. Karla Karolline de Jesus Abrantes, para apresentação do segundo



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

 
CET/ATA Nº 6/2022 - SEXEC-CET/SEDET

página 3 de 4

item da pauta – Situação atual da execução do Plano de Ações e Serviços do Bloco de
Qualificação Social e profissional – PAS QSP 2022. A Sra. Karla Karolline, informou aos
conselhos que o PAS QSP 2022 aguarda liberação do recurso por parte do Ministério do
Trabalho e Previdência – MTP, para iniciar sua execução, que o Ministério deve fazer uma
suplementação de valor ao Plano, o que implicará na sua atualização, ficando sua execução
para 2023. O conselheiro Fábio Zech questionou se a execução do recurso de 2022 é
possível em 2023. O conselheiro foi informado pela equipe da SEDET que o Ministério
afirma que o recurso poderá ser utilizado no ano seguinte, desde que seja apresentado um
novo Plano. A conselheira Antônia Dalvani Marques Arruda solicitou informações quanto aos
valores previstos no Plano, sendo informada pela técnica da SEDET.  A técnica também
informou que o Ministério do Trabalho e Previdência tem ciência da situação da execução
do PAS QSP 2022, que foi informado através do Ofício Nº 1/2022 - SEXEC-CET/SEDET, de
23 de setembro de 2022.  Dando continuidade à reunião o Secretário Executivo, convidou o
Sr. Rubenildo Falcão Melo, para falar sobre o terceiro item da pauta - Deliberação sobre
Proposta de suplementação orçamentária no PAS QSP 2022, o mesmo esclareceu que
o assunto foi incluído na pauta considerando a possibilidade de oficialização do valor da
suplementação por parte do Ministério antes da reunião ordinária do CET, o que não se
concretizou, ficando o assunto para ser tratado na próxima reunião ou numa extraordinária.
O quarto item da pauta - deliberação sobre proposta de avaliação do Plano Plurianual
do Governo do Estado do Ceará (PPA), executado no período de 2020 e 2021, foi
apresentado pelo  Secretário  Executivo.  Para  auxiliar  o  Conselho  na  deliberação foram
convidadas as técnicas da SEPLAG, Sra. Aparecida Façanha e Sra. Luiza Mota, e o técnico
da SEDET, Sr. Marcello Milliole. Coube às técnicas da SEPLAG falarem sobre a dinâmica do
PPA e a importância da avaliação e ao técnico da SEDET abordar o questionário e a
avaliação realizada pela SEDET. Após as apresentações foi deliberada a criação de um
Grupo de Trabalho com o objetivo de responder o questionário de avaliação e apresentar as
respostas  ao  CET  até  04  de  novembro  de  2022.  Compõem  o  Grupo  de  Trabalho  os
conselheiros  da  SEDET,  SEPLAG,  FECOMÉRCIO-CE,  FACIC,  FETAMCE  e  FETRACE,
conforme Resolução CET nº 20, de 18 de outubro de 2022. A primeira reunião de trabalho
ficou agendada para 26 de outubro de 2022, às 14h00, na SEDET. Para finalizar a reunião, o
Secretário Executivo abriu o último item da pauta – Outros assuntos, passando a palavra
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ao Conselheiro João Bosco Sampaio, que expôs sobre a visita realizada na possível unidade
do SINE Estadual, localizada em Morada Nova, aberta em parceria com a Prefeitura, que
teve a solicitação de abertura aprovada na última reunião ordinária do CET. O mesmo
também propôs ao Conselho a realização de seminário sobre política pública de trabalho,
emprego e renda, para a elaboração de um documento a ser entregue ao Governo do
Estado, ainda em 2022. Como encaminhamento o Presidente solicitou ao Grupo de Trabalho
criado para responder ao questionário do PPA que elaborasse uma proposta de seminário
para análise do Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, o secretário executivo do CET
fez  as  considerações  finais,  agradeceu a  participação de todos  e  passou a  palavra  ao
presidente do CET, que finalizou a reunião. A presente Ata foi lavrada e será assinada por
mim, secretário executivo do CET, Sr. Aníbal José de Souza, e pelo presidente do CET, Sr.
Valdênio Aguiar Ramos. Fortaleza, 18 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 27/10/2022, às 08:34:30 e
VALDÊNIO AGUIAR RAMOS em 27/10/2022, às 09:09:18, 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  1d6ceb3c580-29
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