
 
 

ATA DA 127ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREG O DO RECIFE 
 
 

No décimo segundo dia do mês de março 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 sétima 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, Adriana do Nascimento Silva – GAP, 
Dagoberto Lindacy Monte – FEAMEPE e José Roberto Parízio - CGTB. A Presidente Tereza Jacinta 
deu início à reunião apresentando o primeiro ponto de pauta: Convite do DIEESE para o curso de 
Formação de Conselheiros (versão 2008) leu o material para todos e falou sobre o programa: A 
sociedade contemporânea; O Estado na sociedade atua l; Estado e Políticas Públicas; 
Tripartismo e negociação na sociedade atual; O Sist ema Público de Emprego, Trabalho e 
Renda; O papel das Comissões de Emprego, Trabalho e  Renda na sociedade brasileira; 
Trabalho, emprego e distribuição de renda; Mercado de Trabalho; Novas formas de relações 
de trabalho e organização da produção; Emprego, tra balho e renda no âmbito das Comissões; 
Trabalho e Educação; Diagnósticos Socioeconômicos L ocais; Estrutura e Funcionamento do 
Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda; Plane jamento Estratégico das Comissões e 
Conselhos de Emprego, Trabalho e Renda e perguntou quem já tinha feito o referido curso. 
Sebastião Hordonho falou que já fez em 2007 à distância e William George falou que representou a 
Comissão Estadual de Emprego no curso para conselheiros pela UNITRABALHO e que os 
conteúdos são muito semelhantes. Dos conselheiros presentes os que ainda não participaram do 
referido curso foram Dagoberto Lindacy e José Roberto, porém esclareceram que no momento não 
podem se ausentar das suas atividades profissionais. Por ser um curso longo, 05 dias por mês, e ser 
em outro Estado. Sebastião Hordonho sugeriu que a Presidente mandasse um ofício para o 
presidente da FIEPE solicitando a presença de um dos membros (titular ou suplente) e explicando a 
importância na participação no curso. Ficou decidido, caso não haja possibilidade de algum membro 
participar do curso, a Comissão enviar ofício ao DIEESE explicando a real dificuldade na 
participação dos  mesmo. Passando para o segundo ponto de pauta – Carta resposta para CEBRAC 
- a Presidente explicou que esteve em Brasília no dia 10/03 do ano corrente, junto com os Municípios 
que fazem parte do Fórum + 300 para solicitar a prorrogação do prazo do Convênio Único (SPETR 
nº 002/06) e Resolução nº 560 do CODEFAT e que teve oportunidade de conversar com o 
Secretário de Políticas Públicas de Emprego Sr. Ezequiel Souza sobre o Projeto do CEBRAC e tudo 
o que ficou acertado nesta Comissão. Então, o referido Secretário a orientou que conversasse com 
esta Comissão para que juntos fizessem um documento se resguardando de não ter sido consultado 
anteriormente pelo CEBRAC e nem autorizado o mesmo a usar o banco de dados do Sistema 
Público de Emprego. Todos os presentes concordaram e acataram a decisão. Nada mais a declarar, 
eu, Tereza Jacinta, Presidente desta Comissão lavrei esta ata, que dato e assino juntamente com os 
demais Conselheiros. 
Recife, 12 de março de 2008. 
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