
ATA DA 126ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREG O DO RECIFE 
 

No décimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e oito, às quinze horas, na Diretoria de Promoção 
do Trabalho e Renda – DPTR – prédio anexo à Prefeitura do Recife, foi realizada a centésima vigésima 
sexta reunião, em caráter ordinário, da Comissão Municipal de Emprego do Recife. Encontravam-se 
presentes os seguintes membros: Sebastião Hordonho – FIEPE, Tereza Jacinta Constantino Cavalcanti 
– SCTDE/Presidente da CME do Recife, William George Walmsley – Secretaria Especial da Juventude e 
Emprego – SEJE, Ismael Bento de Melo e Maria Auxiliadora de Souza – Central Única dos 
Trabalhadores – CUT, Adriana do Nascimento Silva – GAP, Dagoberto Lindacy Monte - FEAMEPE. A 
Presidente Tereza Jacinta deu início à reunião apresentando a aluna da UNICAP Ana Maria do curso de 
Pedagogia que deseja marcar entrevista com os membros desta Comissão para colher informações 
sobre Formações dos Conselheiros, todos acolheram o seu pedido e agendaram para serem 
entrevistados nos seus locais de trabalho. Porém, Ismael Bento falou que já tinha sido entrevistado na 
CUT e Dagoberto Lindacy aproveitou antes de começar a reunião para ser entrevistado pela referida 
aluna. Dando continuidade à reunião Tereza Jacinta leu o 2º ponto de pauta que foi a homologação das 
entidades para execução do PlanTeQ Recife 2007, a Presidente apresentou toda a documentação 
desde a licitação até a dispensa de licitação. Explicou como foram analisados os planos de trabalho para 
a escolha das entidades e apresentou os nomes das entidades selecionadas: ETAPAS a única que 
conseguiu passar por todo o processo licitatório e as demais que foram selecionadas após a dispensa 
são elas: Centro de Trabalho e Cultura, SENAC, SENAI, Instituto de Desenvolvimento Social, Retome 
Sua Vida, Centro de Apoio ao Microempreendedor, Associação Semear. Todos os presentes analisaram 
a documentação e homologaram as entidades. Tereza Jacinta explicou que todas as entidades foram 
chamadas para reuniões e que existe um Sistema de Avaliação e Monitoramento na Gerência de 
Qualificação Profissional, onde seis supervisoras distribuídas nas seis Regiões Políticas Administrativas 
do Recife acompanham todos os cursos do PlanTeQ. Tereza Jacinta convidou todos os membros a 
acompanharem de perto a execução dos cursos e disponibilizou para todos uma planilha com todas as 
informações sobre os cursos como: nome do curso, entidade executora, período de execução, local, 
horário, quantidade de alunos por curso. Os membros concordaram e ficaram de ver a possibilidade de 
fazê-lo. Ainda fazendo menção ao PlanTeQ Recife 2007 Tereza Jacinta falou da visita do Ministério para 
supervisão do dia 24 a 29 de fevereiro deste ano. Passando para o 3º ponto de pauta – A permanência 
da Força Sindical, depois de uma breve discussão todos concordaram em mandar um Ofício para saber 
da referida Força o desejo de permanecer ou não nesta Comissão. Foi questionada também a ausência 
dos representantes da CGTB que já há algum tempo não freqüentam as reuniões desta Comissão. 
Ismael Bento falou que a CGTB não tem pressuposto para fazer parte da CME e ficou responsável em 
trazer maiores informações para abrir discussão sobre este assunto nas próximas reuniões. Ao mesmo 
tempo se prontificou em se reunir com as outras Centrais Sindicais para saber do desejo em participar 
desta Comissão, levando em conta quem tem o maior número de representação de trabalhadores. 
Ismael Bento se comprometeu a trazer todas essas informações por escrito. Logo após, Tereza Jacinta 
dando seguimento a reunião leu o 4º ponto de pauta que foi a avaliação do Projeto do Centro Brasileiro 
de Cursos - CEBRAC, a Presidente disse que leu o Projeto e que não achou relevante os cursos 
apresentados fazendo uma ressalva, onde no Projeto o CEBRAC fala que o Sistema Público de 
Emprego disponibilizará um banco de dados dos inscritos neste Sistema. Porém, não houve nenhum 
acordo anterior do referido Sistema com o CEBRAC. Depois de discutirem os membros resolveram 
esperar a resposta da Petrobrás em relação ao Projeto para se pronunciar. Para finalizar Tereza Jacinta 
falou do questionário enviado pela Comissão Estadual de Emprego e alguns membros tinham dúvidas 
em algumas questões e que foram esclarecidas e ficou decidido que iriam preencher e enviá-las para 
Adriana e a mesma enviá-las para a CEE. Nada mais a declarar, eu, Tereza Jacinta, Presidente desta 
Comissão lavrei esta ata, que dato e assino juntamente com os demais Conselheiros. 
Recife, 13 de fevereiro de 2008. 
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