
 
 

ATA DA 130ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREG O DO RECIFE 
 

No vigésimo sétimo dia do mês de agosto 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 trigésima reunião, em caráter ordinário, da Comissão Municipal de Emprego do Recife. 
Encontravam-se presentes os seguintes membros: Tereza Jacinta Constantino Cavalcanti – 
SCTDE/Presidente da CME do Recife, Sebastião Hordonho – FIEPE, William George Walmsley – 
SEJE, Dagoberto Lindacy Monte – FEAMEPE, José Ricardo Morais – Força Sindical, Adriana do 
Nascimento Silva – GAP. A Presidente Tereza Jacinta cumprimentou a todos e iniciou a reunião 
recebendo o novo representante da Força Sindical se apresentou e solicitando aos demais que 
fizessem o mesmo, José Ricardo se apresentou e explicou que é suplente e justificou a ausência do 
titular Wilton Antônio por estar viajando. Tereza Jacinta continuou repassando para todos que a 
conselheira Terezinha Ferraz pediu desculpas pela ausência, pois tinha outro compromisso neste 
horário e leu o ofício da Secretaria Especial da Juventude e Emprego com a indicação do Sr. Snides 
Lima Calda para suplente da referida Secretaria.  Em seguida a presidente leu a pauta e começou 
pela apresentação do link desta Comissão na página da Prefeitura do Recife, onde  podemos 
encontrar informações como o regimento interno, resoluções, atas 2008 e a sua composição. Dando 
seqüência apresentou ofício da Comissão Estadual de Emprego solicitando o preenchimento do 
Plano de Trabalho para o exercício 2008, onde todos discutiram a melhor forma em construí-lo e 
decidiram que deve ser enviado por e-mail para todos os conselheiros para que os mesmos possam 
fazer as indicações dos cursos e marcaram o próximo encontro para 10 de setembro onde farão a 
finalização e homologação do referido Plano. Em seguida informou aos membros sobre o VI 
Congresso Internacional de Tecnologia na Educação e todos acordaram que na próxima reunião 
com a presença de Terezinha Ferraz e de acordo com as inscrições disponíveis  será decidido quem 
irá participar do referido evento. Tereza Jacinta também falou sobre o Seminário “Trabalho e Renda 
como Política de Inserção Social” que acontecerá no dia seis de setembro no Golden Beach Hotel 
em Piedade, organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, 
distribuiu os folderes com a programação e convidou os conselheiros a participar do evento. Os 
conselheiros ficaram de ver a disponibilidade em suas agendas. Tereza Jacinta solicitou a Sebastião 
Hordonho que estendesse o convite ao Presidente da FIEPE. Chegando ao último ponto de pauta a 
presidente apresentou os procedimentos para realização da chamada pública para as entidades 
executoras do PlanTeQ Recife 2008, explicou o quanto é demorado o processo de licitação e 
lembrou do processo licitatório do ano passado que atrasou a execução e com isso as atividades 
foram encerradas em maio deste ano. Falou que mesmo com o aumento do valor da hora/aula de R$ 
2,75 para R$ 3,90 ainda encontramos dificuldades para as executoras se candidatarem ao processo 
licitatório. Continuou informando que o edital de convocação estará sendo divulgado o mais rápido 
possível. Informou que esteve em Brasília e aproveitou para colher informações para acelerar a 
contratação das entidades, que no processo licitatório leva aproximadamente 03 meses e este ano 
temos eleição municipal em outubro e atrasará mais um pouco esse processo. William lembrou que 
anteriormente a contratação das entidades era feita por uma comissão técnica e Tereza Jacinta falou 
que iria resgatar esse processo para ver se é possível sua execução neste momento. Ao fim da 
reunião José Ricardo falou que levaria todas as informações colhidas na reunião para o titular para 
que seja tomada as providências cabíveis. Sebastião Hordonho sentiu falta do registro na ata nº 129ª 
do que ficou acertado na reunião anterior, no sentido de que a sua participação nos 03 módulos do 
curso de formação de conselheiros, ocorrido nos meses de maio, junho e julho do corrente, seja 
considerada como  participação nas reunião desta Comissão realizadas nos mencionados meses, o 
que foi concordado pelos presentes. Nada mais a declarar, eu, Tereza Jacinta, Presidente desta 
Comissão lavrei esta ata, que dato e assino juntamente com os demais Conselheiros. 
Recife, 27 de agosto de 2008. 
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