
 
 

ATA DA 132ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREG O DO RECIFE 
 
No décimo nono dia do mês de novembro 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 
segunda 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, Terezinha Ferraz – 
FECOMÉRCIO, Dagoberto Lindacy Monte – FEAMEPE, José Roberto Parízio e Isaac Bernardes Vaz – 
CGTB titular e suplente respectivamente, Andréia Vieira - SAS, Adriana do Nascimento Silva – GAP. 
Dando início à reunião a Presidente Tereza Jacinta informou a saída da Secretária Executiva Sueli 
Souto da CME e da Gerência de Qualificação e apresentou José Roberto Cockles Mariz como substituto 
da mesma, explicou que o mesmo tem experiência na área e que já atuou na Prefeitura de Jaboatão 
com o Sistema Público da referida cidade. Andréia aproveitou para agradecer e parabenizar a palestra 
que Roberto apresentou aos jovens da Secretaria de Assistência Social. A presidente continuou, falou 
que há algum tempo a Diretoria de Promoção do Trabalho e Renda faz negociações com o grupo Wal 
Mart para fazer intermediação de mão de obra. Explicou que o supermercado Todo Dia em Afogados faz 
parte do referido grupo e que tem um serviço (Fundação Banco do Brasil – Banco Popular, Lan House, 
Posto de Saúde) para comunidade dentro da sua unidade e atendendo ao pedido desta Diretoria 
disponibilizou uma sala no local para ser instalado os serviços do Sistema Público de Emprego do 
Recife, onde a comunidade se beneficiará com Intermediação de mão de obra, emissão de CTPS, 
seguro de desemprego, inscrições para cursos de qualificação profissional, ou seja, todos os serviços 
que o Sistema disponibiliza. A Presidente pediu que os conselheiros se pronunciassem em relação ao 
exposto e a concordância foi unânime, acharam uma excelente idéia, pois facilita o acesso das pessoas 
mais carentes ao Sistema, além da acessibilidade promove também a visibilidade do Sistema, como 
também uma ação de responsabilidade social do grupo Wal Mart. Dagoberto comentou como micro 
empreendedor, também acha um bom negócio, porém fez uma ressalva em relação a esse tipo de 
mercado que é voltado para as pessoas de baixa renda que pode afetar o pequeno comerciante que não 
tem estrutura para competir com esses grupos. Passando para o próximo ponto a Presidente falou sobre 
o PLANSEQ da Construção Civil que é um programa para atender os beneficiários do Programa bolsa 
família, essas pessoas vão receber uma correspondência e indicará uma pessoa da família para fazer 
um dos 14 cursos e receberão uma bolsa auxílio. Continuou informando que houve uma chamada 
pública e entre as entidades candidatas o SENAI foi selecionado, porém desistiu. Informou ainda que as 
Prefeituras do Recife, Jaboatão, Cabo e Olinda juntamente com o Estado estão se conveniando ao 
PLANSEQ, porém ainda existem muitas dúvidas em relação à documentação. Tereza Jacinta ressaltou 
a importância desse Programa para os beneficiários do Programa bolsa família, pois o objetivo é que 
eles consigam conquistar sua autonomia se qualificando e estando aptos para serem inseridos no 
mercado de trabalho. Seguindo a reunião a Presidente falou sobre o PROMINP lembrou que houve o 
cadastro o ano passado e a Prefeitura apoiou e cedeu toda a estrutura para que fosse feito o cadastro e 
dessa forma tivéssemos um mapeamento da cidade, ou seja, do perfil do trabalhador recifense. Porém, 
nesses dias foi divulgado que os cursos do PROMINP seriam pagos, a entidade propôs uma inscrição 
gratuita para as pessoas que possuem o NIS (número de inscrição social) e o Sistema Público vai ceder 
um espaço em sua sede para acontecer essas inscrições. José Roberto Parízio em nome CGTB se 
dispõe a ajudar no que possível. Chegando ao final da reunião a Presidente lembrou que o próximo 
encontro da CME será o último do ano e propôs que fizéssemos a confraternização e todos 
concordaram em ser dia 09/12 e Terezinha Ferraz levou para o Presidente da FECOMÉRCIO, Profº 
Josias, a proposta do restaurante do SENAC nos oferecer o almoço de confraternização. Nada mais a 
declarar, eu, Tereza Jacinta, Presidente desta Comissão lavrei esta ata, que dato e assino juntamente 
com os demais Conselheiros. 
Recife, 19 de novembro de 2008. 
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