
ATA DA 125ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREG O DO RECIFE 
 

No décimo sexto dia do mês de janeiro 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 
quinta 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 – Central Única dos Trabalhadores – CUT, Mª Sueli Souto 
César – Secretária Executiva –CME, Adriana do Nascimento Silva – GAP, Dagoberto LIndacy Monte - 
FEAMEPE. A Presidente Tereza Jacinta deu início à reunião solicitando a apresentação do CEBRAC, 
instituição de qualificação profissional com interesse em utilizar o banco de dados do SPETR – Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e Renda -para realização de cursos. O CEBRAC apresentará a 
PETROBRÁS um projeto de qualificação que oferece cursos para um público que se encontra em 
situação de vulnerabilidade social. São 02 projetos de cursos que englobam a área de Telemarketing , 
atendendo 08 comunidades do Recife nos espaços definidos pelo CEBRAC junto a Igrejas e outros . A 
presidente Tereza Jacinta questionou sobre a carga horária média destes cursos oferecidos, obtendo a 
resposta de 200 h. Foi questionado se foi feito pesquisa em relação à escolha dos cursos. De acordo 
com o Presidente do CEBRAC os cursos estão mais voltados para a Refinaria de SUAPE.  A presidente 
Tereza Jacinta informa que a CME fará uma análise da documentação do CEBRAC para que seja 
avaliada a solicitação dos mesmos. Já informou ao CEBRAC que o banco de dados do SPETR detém 
uma mão de obra qualificada para a área de Serviços, tornando-se difícil conseguir demanda adequada 
às obras da Refinaria. Quanto ao segundo ponto de pauta – o aditamento de prazo do PlanTeQ Recife 
2007 – os membros o referendaram, sendo aditado para 30 de abril de 2007. Tereza Jacinta repassou 
todas as etapas do processo de licitação, informando que apenas 01 (uma) instituição foi selecionada 
neste processo – tendo sido a ETAPAS – Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social - com 
apenas 01 (um) curso. Neste momento é necessário fazer dispensa de licitação para a contratação dos 
outros cursos. O conselheiro Ismael questiona se a CME participou da análise técnica dos planos de 
trabalho e para os cursos do Governo do Estado a CEE definiu 01 (um) membro para compor a 
comissão técnica. A presidente acha importante para os próximos cursos podermos compor uma 
comissão técnica com a participação de um membro da CME. Sebastião Hordonho informou que para 
homologação das entidades executoras do PlanTeQ Recife 2007 que precisam passar pela dispensa de 
licitação a CME pode homologar ad referendum até ser publicada a dispensa de licitação. Ficou definido 
que os conselheiros darão o parecer sobre a possibilidade ou não de ser fornecido o banco de dados ao 
CEBRAC.. Nada mais a declarar, eu, Tereza Jacinta, Presidente desta Comissão lavrei esta ata, que 
dato e assino juntamente com os demais Conselheiros. 
Recife, 16 de janeiro de 2008. 
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