
 
 

ATA DA 129ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREG O DO RECIFE 
 
 

No nono dia do mês de julho 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 
nona 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 – SEJE, Adriana do 
Nascimento Silva – GAP, Maria Auxiliadora – CUT, Terezinha Ferraz - FECOMERCIO e Isaac 
Bernardes - CGTB. A Presidente Tereza Jacinta cumprimentou a todos e iniciou a reunião 
justificando a ausência da Secretária Executiva Sueli Souto por motivos de saúde, mas que em 
breve estará de volta as suas atividades. Em seguida distribuiu e apresentou a planilha de cursos do 
PLANTEQ Recife com as metas para o exercício 2008 e explicou a importância e como foi realizado 
o levantamento dos mesmos. Com isso, fez uma retrospectiva desde o PLANTEQ 2003 até 2007 
para justificar a quantidade de cursos neste ano com foco na indústria. Apresentou aos membros a 
resolução nº 575 de 28/04/08 do CODEFAT/MTE, onde permite a contratação das Universidades 
Federais, CEFET’s e o Sistema “S” sem licitação para a qualificação, ou seja, o item 7 (C e D) que 
se refere a inexigibilidade. Relembrou o processo de licitação para contratação das executoras no 
ano passado o que atrasou bastante o início dos cursos. Diante disso, já manteve contato com as 
citadas instituições para negociação e realização dos cursos. Terezinha Ferraz pediu a Presidente 
que explicasse melhor sobre o levantamento das demandas com foco na indústria. Tereza Jacinta 
explicou que o levantamento das demandas é feito dentro das várias comunidades do Recife e que o 
nosso público é o da periferia, que trabalhamos com o itinerário formativo com os nossos educandos 
e é levada em conta a solicitação de cursos dos mesmos. Como também, é feito pelo Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e Renda a necessidade do mercado em algumas áreas. A Presidente  
informou do contingenciamento do recurso e que com isso reduziu o número de educandos 
passando de 1.178 do ano passado para 695 este ano. Sebastião Hordonho falou que o SENAI está 
com uma demanda muito grande por conta de SUAPE, mas que Tereza Jacinta deveria insistir e a 
Presidente falou que a proposta foi feita e que existe a possibilidade da instituição executar alguns 
cursos. Aproveitando, a Presidente leu para todos, o item da resolução onde consiste a 
inexigibilidade. Explanou sobre a dificuldade de negociar com as entidades devido ao valor da 
hora/aula. E continuou relatando que o valor para 2008 passou de R$ 2,75 para R$ 3,50, contudo 
estamos propondo que este ano os educandos tenham direito a vales-transportes nos locais que 
tenha necessidade. Como exemplo: se fizermos convênio com a UFPE alguns cursos teriam que ser 
executados na própria Universidade, então neste caso, seria disponibilizado o benefício. Tereza 
Jacinta perguntou a William George sobre o PLANTEQ estadual, mas ele não soube informar por 
que não acompanha de perto a qualificação. A Presidente solicitou que os membros se 
pronunciassem em relação à planilha. Terezinha Ferraz falou que os cursos estão dentro do perfil do 
nosso público e concordou com a possibilidade das executoras serem as já citadas instituições. 
Porém não sobe se posicionar em relação a valores na questão do vale-transporte. Auxiliadora que 
já foi metalúrgica e hoje faz parte do sindicato da categoria, concordou e achou bastante pertinente o 
foco dos cursos na indústria. Explicando que ainda no nosso Estado existe uma grande necessidade 
de qualificação nesta área. E que a informatização é para as grandes empresas e a realidade atual 
no estado nas indústrias de médio e pequeno porte necessitam desse profissional: torneiro 
mecânico, soldador, caldeireiro e etc. Fazendo uma ressalva em relação à quantidade de vagas para 
os cursos na área de informática. Também perguntou se os cursos estavam atrelados a elevação de 
escolaridade e falou que a questão do vale-transporte é importante. Mas, que o foco precisa ser na 
qualificação profissional.  Finalizando sua fala, parabenizou a construção da planilha de cursos 
comentando que só sentiu falta do curso de Fresador. Tereza Jacinta explicou que nas negociações 
com as entidades esta tentando convencer as mesmas para realização dos cursos com a 
escolaridade menor sem comprometer a qualidade do curso. Justificou a quantidade de cursos na 
área de informática pela determinação do Ministério que destina um quantitativo de vagas para o 
público prioritário de 1º emprego. Terezinha Ferraz acrescentou a importância da preocupação de 
casar a elevação da escolaridade com a qualificação achou muito bom a nossa forma de trabalho 
com o social e a qualificação profissional. Tereza Jacinta mencionou que tem o trabalho como 
princípio de educação, falou do projeto para os Centros Públicos em implantar uma educação 



integral, onde estaria atrelada a qualificação profissional e o letramento. Foi sugerida pelos membros 
a criação de um link na página da internet da Prefeitura para a Comissão, e ficamos de negociar com 
a EMPREL. Sem mais para acrescentar em relação à planilha dos cursos considera-se aprovada por 
todos os membros. Dando continuidade a Presidente apresentou o Plano de Trabalho para os 
membros, explicando como aconteceu a construção do mesmo. Informou a todos da aquisição de 
dois veículos: um Gol e uma Kombi para a Qualificação com o recurso de 2007. Explicou que 
também houve redução de valores para inserção no Sistema Público de Emprego, Trabalho e 
Renda. Todos os membros apreciaram o Plano e homologaram a resolução nº 002/08 da Presidente 
desta Comissão onde dar parecer favorável “ad referedum” ao referido Plano. Sebastião Hordonho 
falou sobre a sua participação no curso de Formação de Conselheiros oferecido pelo DIEESE e 
MTE, ressaltando o quanto foi proveitoso e solicitando o registro nesta ata. Todos os presentes 
concordaram e acataram a solicitação. 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 julho de 2008. 
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