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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 8/2022, de 01 de dezembro de 2022
 

 Convocada a Sexta Reunião Extraordinária do CET, em vinte e oito de novembro de
dois mil e vinte e dois (28.11.2022), o Conselho Estadual do Trabalho – CET se
reuniu ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (1º.12.2022),
às  quatorze  horas  (14h00),  em meio  virtual,  com a  participação  do  secretário
executivo  do  CET,  Sr.  Aníbal  José  de  Souza  e  de  dezessete  (17)  conselheiros
representantes  de  dezesseis  (16)  órgãos/entidades,  a  seguir  identificados:  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.  Raimundo Nonato Rodrigues Silva,  conselheiro suplente
representante da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG; Sr. André Ramos
Silva,  conselheiro suplente representante da Secretaria da Ciência, Tecnologia e
Ensino  Superior  –  SECITECE;  Sr.  Thiago  Sá  Ponte,  conselheiro  suplente
representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA; Sr. Fábio Zech
Sylvestre,  conselheiro  titular  representante  da  Superintendência  Regional  do
Trabalho no Ceará –  SRT;  Sr.  Helder Nogueira Andrade,  conselheiro titular  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.  Ardilis  Piterson
Pereira de Souza Arrais,  conselheiro titular  representante da Força Sindical  do
Estado  Ceará  –  FSindical-CE  e  vice-presidente;  Sr.ª  Marta  Ioneide  Augusto
Meneses,  conselheira  suplente  representante  da  FSindical-CE;  Sr.  Francisco
Barroso de Paula, conselheiro titular representante da Federação dos Trabalhadores
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no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará – FETAMCE; Sr. Márcio Lima
Cunha,  conselheiro suplente representante da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do Ceará – FECOMÉRCIO-CE; Sr.ª Francisca Ivonisa
Holanda  de  Oliveira,  conselheira  suplente  representante  da  Federação  da
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC; Sr.ª Antônia Dalvani Marques
Arruda,  conselheira  suplente  representante  da  Federação  das  Associações  do
Comércio,  Indústria,  Serviços  e  Agropecuária  do  Ceará  –  FACIC;  Srª.  Catarina
Borges Sabino, conselheira suplente representante da Federação das Indústrias do
Estado do Ceará – FIEC. Também se fizeram presentes os técnicos da SEDET: Sr.ª
Karla Karolline de Jesus Abrantes e Sr. Rubenildo Falcão de Mélo, e na condição de
convidado, o Sr. Antenor Tenório de Britto Júnior, enquanto assessor do presidente
do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT. O Sr. Aníbal Souza procedeu
com  a  abertura  da  reunião,  cumprimentando  os  conselheiros  presentes  e,  em
seguida, passou a palavra ao presidente do CET, Sr. Valdênio Ramos, que proferiu
as boas-vindas aos conselheiros, ressaltando a importância da pauta e seus pontos
deliberativos. Na ocasião, o Sr. Aníbal Souza prosseguiu com a leitura da pauta da
Sexta Reunião Extraordinária do CET, a qual compreendia os seguintes tópicos: 1)
Aprovação  da  Ata  da  5ª  Reunião  Extraordinária  do  CET;  2)  Suplementação
Orçamentária  do  Plano  de  Ações  e  Serviços  (PAS)  do  bloco  de  “Gestão  e
Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE”; 3) Outros assuntos.
Submetido à votação o primeiro item da pauta – Aprovação da Ata da 5ª Reunião
Extraordinária  do CET,  não houve nenhuma manifestação contrária  e  a  ata  foi
aprovada com doze (12) votos a favor, quatro (4) ausências, nenhum voto contrário e
nenhuma abstenção. Na sequência, o Sr. Aníbal Souza passou a palavra ao técnico
da  SEDET,  Sr.  Rubenildo  Mélo,  para  apresentar  o  segundo  item  da  pauta  –
Suplementação Orçamentária do Plano de Ações e Serviços (PAS) do bloco de
“Gestão e  Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE”.  O Sr.
Rubenildo Mélo justificou a urgência da convocação da reunião extraordinária em
virtude do prazo estipulado para atender ao que estabelece a Portaria MTP-STRAB
nº 3.863, de 25 de novembro de 2022, que trata da redistribuição orçamentária do
saldo remanescente  referente  ao  orçamento de 2022,  do  Fundo de Amparo ao
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Trabalhador – FAT, para o cofinanciamento do bloco de Gestão e Manutenção da
Rede de Unidades de Atendimento do SINE. Com o acréscimo de cento e vinte e
nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos (R$ 129.264,60) ao
valor a ser transferido pelo FAT ao Fundo Estadual do Trabalho do Ceará – FET,
houve a necessidade de adequação no PAS (aprovado em 09 de junho de 2022) e
nova deliberação do Conselho. O Sr. Rubenildo Mélo comentou, ainda, que o prazo
para o Plano ajustado ser submetido integralmente na Plataforma Mais Brasil é nove
de dezembro de dois mil e vinte e dois (09.12.2022). Expôs um quadro comparativo
entre o valor aprovado e o ajustado, ressaltando que nenhuma ação ou atividade
originalmente  aprovada  pelo  Conselho  foi  alterada  nessa  proposta  de  ajuste.
Comentou que na acolhida da suplementação do valor a ser transferido do FAT ao
FET do Ceará, a Ação 1 apresentou elevação de quinhentos e sessenta e cinco mil
reais (R$ 565.000,00) para seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e
quatro reais e sessenta centavos (R$ 694.264,60). Logo, o PAS para esse bloco passa
de um milhão, cento e sessenta e cinco mil, setenta e um reais e cinquenta e dois
centavos (R$ 1.165.806,52), para um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, setenta
e um reais e doze centavos (R$ 1.295.071,12). Finalizada a apresentação e concluída
a discussão, o secretário executivo do CET iniciou o momento de deliberação sobre o
tema. Realizada a votação, foram registrados quatorze (14) votos a favor, duas (2)
ausências, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. O secretário executivo do
CET declarou oficialmente aprovada pelo Conselho a versão dois mil e vinte e dois
(2022),  ajustada, do PAS Gestão e Manutenção da Rede de Unidades do SINE.
Dando continuidade à discussão sobre esse ponto de pauta, o secretário executivo
passou a palavra à técnica da SEDET, Karla Karolline Abrantes, que apresentou a
minuta de Resolução nº 22/2022, com a aprovação da complementação ao PAS do
bloco de serviços de Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do
SINE, referente ao exercício de 2022, para deliberação. O secretário executivo do
CET, tomou a palavra para colocar a minuta de Resolução nº 22/2022 em votação.
Foram  registrados  quinze  (15)  votos  a  favor,  uma  (1)  ausência,  nenhum  voto
contrário e nenhuma abstenção.  Para finalizar a reunião, o secretário executivo
abriu o último item da pauta – Outros assuntos. Informou à plenária que a última
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reunião ordinária do CET, em 2022, está agendada para quinze de dezembro e
reforçou que acontecerá de modo presencial, na SEDET. O conselheiro Fábio Zech
Sylvestre propôs que a reunião ocorresse de forma híbrida, considerando o aumento
nos casos de Covid 19. A proposição foi considerada relevante, entretanto, após
discussão sobre a viabilidade da proposta, o conselheiro retirou a proposta e não
havendo mais nenhuma manifestação a reunião foi mantida de forma presencial na
SEDET. Dando continuidade, o secretário executivo do CET informou que um dos
pontos da pauta da próxima reunião será uma apresentação do Programa Ceará
Credi, com destaque aos resultados de 2022 e as expectativas para 2023, atendendo
à solicitação do conselheiro Sr. Barroso de Paula, reforçada pela conselheira Sr.ª
Dalvani Arruda. Em seguida tratou-se da criação de um grupo de trabalho para
planejar a realização do seminário sobre a política pública do trabalho, ficando para
a presidência apresentar uma proposta de grupo de trabalho, a ser apresentada na
próxima reunião do CET. Concluídos os informes, o secretário executivo do CET
passou  a  palavra  ao  presidente  do  CET,  Sr.  Valdenio  Ramos,  que  proferiu  o
encerramento  da  reunião  extraordinária.  O  presidente  do  CET  proferiu  as
considerações finais, agradeceu o apoio e a participação de todos os participantes e
deu por encerrada a sessão. A presente Ata foi lavrada e será assinada por mim,
Aníbal José de Souza, secretário executivo do CET, e por Valdenio Aguiar Ramos,
presidente do CET. Fortaleza, 1º de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANÍBAL JOSÉ DE SOUZA, em 01/12/2022, às 16:45:49 e
VALDÊNIO AGUIAR RAMOS em 02/12/2022, às 09:44:58, 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  1d6cfc053af-29
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