
 
 

ATA DA 131ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREG O DO RECIFE 
 

No décimo dia do mês de setembro 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 
primeira 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  e Snides Lima Caldas– 
SEJE - Titular e Suplente respectivamente, Dagoberto Lindacy Monte – FEAMEPE, Isaac Bernardes 
Vaz – CGTB, Maria Sueli Souto César – Secretária Executiva, Adriana do Nascimento Silva – GAP. 
Dando início à reunião a Presidente Tereza Jacinta justificou a ausência dos representantes da CFS 
e SAS. Dando continuidade expôs sobre a experiência vivenciada com o Seminário “Trabalho e 
Renda como Política de Inserção Social”, ocorrido no sábado dia 06/09/08, no Golden Beach Hotel 
em Piedade, organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Para 
a Presidente Tereza foi uma experiência bastante exitosa, pois foi possível discutir temas referente 
ao  mundo do trabalho. Dando sequência a pauta foi trazido à reunião o Plano de Trabalho da CME 
para ser enviado à CEE no que diz respeito aos cursos de qualificação social e profissional. 
Os Conselheiros Sebastião Hordonho, Terezinha Ferraz e William George indicaram cursos os quais  
estão em conformidade com o mercado de trabalho, tendo sido muito discutido pelos conselheiros a 
importância da qualidade da formação profissional , e que é necessário  equiparar a formação 
profissional à novas tecnologias que vão surgindo. Sendo complementado por Tereza Jacinta que 
para a qualificação é importante ter no processo de aprendizagem o conhecimento das causas dos 
problemas para que o profissional tenha o domínio do conhecimento apreendido. Ressalta Terezinha 
Ferraz a importância do acompanhamento pela CME aos cursos de formação profissional; a CME 
precisa estar mais perto para verificar os erros acontecidos, pois quando existe o confronto entre a 
ferramenta e o educando torna-o mais próximo da formação profissional. É necessário que haja uma 
compreensão do educando quando está sendo qualificado, para que a formação profissional possa  
efetivamente servir de base como um princípio educativo do trabalho. É impossível pararmos na 
filosofia de que os profissionais qualificados estejam apenas treinados, sem que haja uma formação 
profissional. O aprender fazendo é diferente de apenas receber conteúdo sem praticar. Avança cada 
dia a necessidade de aprender fazendo. Ficou definido portanto que será  feita a consolidação dos 
cursos e enviado o documento à CEE. Dando sequência Tereza Jacinta coloca que dois pontos de 
pauta não colocados merecem ser discutidos. Um é o Termo de Atenção e Conduta o qual significa 
que o trabalhador não mais poderá fornecer informações pessoais como sexo, idade, estado civil, no 
momento do cadastro para encaminhamento ao mercado de trabalho, gerando desta forma uma 
diminuição no atendimento às metas, pois para o empregador não é viável às suas exigências não 
serem atendidas. O segundo ponto é informar que será elaborado um ofício informando que as 
atividades referente ao PlanTeQ Recife 2008 atrasarão em virtude de atraso nos recursos e no 
processo de licitação. Quanto ao VI Congresso Internacional de Tecnologia na Educação foi definido 
que todos os membros da CME poderão participar e que cada bancada se responsabilizará pela sua 
própria inscrição no mesmo. Nada mais a declarar, eu, Tereza Jacinta, Presidente desta Comissão 
lavrei esta ata, que dato e assino juntamente com os demais Conselheiros. 
Recife, 10 de setembro de 2008. 
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