
 
   ATA DA 128 ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO DO RECIFE  
 
No nono dia do mês de abril de dois mil e oito, às quinze horas, no Sistema Público de Trabalho, 
Emprego e Renda – Unidade João Francisco da Silva – Av. Rio Branco, 155, foi realizada a 
centésima vigésima oitava 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, Maria Sueli Souto César 
– SCTDE/Secretária Executiva da CME, William George Walmsley – Secretaria Especial de 
Juventude e Emprego – SEJE, Ismael Bento de Melo – CUT, Terezinha Ferraz - FECOMERCIO. 
A presidente Tereza Jacinta deu início à reunião com o primeiro ponto de pauta que se trata da 
autorização do “ad referendum” para prorrogação do prazo de execução das ações do convênio 
002/06 – convênio Plurianual Único - para 31 de maio de 2008, sendo apresentado o documento 
que justifica o referido aditamento, assim como sobre o remanejamento de alguns itens, os quais 
não seriam utilizados nas rubricas que se encontravam. A reforma do CPPTR se encaixa também 
dentro do remanejamento para poder utilizar algumas rubricas junto ao MTE. Esta Comissão 
homologou a solicitação feita ao MTE referente à solicitação do aditamento de prazo. Passando 
para o segundo de pauta que é a demanda dos cursos para 2008 com recursos próprios, foi 
apresentado os cursos e entidades, assim como os locais de execução. A conselheira Terezinha 
Ferraz comenta sobre a importância da carga horária não ser abaixo de 200h. William questiona 
sobre o valor total, o qual ficará em torno de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil 
reais).Terezinha questiona sobre a política de egressos, Tereza Jacinta comenta que será feita 
uma avaliação das ações, onde será discutido a melhor forma de verificarmos este ponto. A 
entidade executora -  IPSIA – teve um bom número de jovens inseridos  no mundo do trabalho. 
Foi repassado à CME que 70% dos cursos foi direcionado às mulheres, e em relação à inserção 
destas foi um quantitativo de 20%. Foi informado a data do encerramento do PlanTeQ Recife 2007 
que será no pátio de São Pedro no dia 30 de abril, com festividade da entrega das 10 casas 
restauradas pelos educandos do curso de  Oficina Escola de Restauro – curso financiado pelo 
recurso do FAT. A conselheira Terezinha Ferraz em nome da CME homenageia Carlúcio 
Castanha pela sua trajetória de luta e pela pessoa íntegra, justa e comprometida em todas as 
suas escolhas e que contagiava a todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. O nosso muito 
obrigado pela sua existência. 
Nada mais a declarar, eu, Tereza Jacinta, Presidente desta Comissão lavrei esta ata, que dato e 
assino juntamente com os demais Conselheiros. 
Recife, 09 de abril de 2008.  
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