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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, a convite do Senhor Haroldo Olívio
Marcellini Massa, presidente do Conselho Estadual do Trabalho – CET, reuniram-se nesta
Secretaria os membros do referido conselho para participar da Reunião Ordinária para deliberar
sobre os seguintes assuntos: Qualificação Profissional; SINE em números (Estatísticas); Novas
Instalações (Agências); e Participação dos coordenadores das agências do SINE. Diagnóstico das
agências do SINE. Haroldo Olívio Marcellini Massa, foi quem presidiu a reunião, cumprimentou a
todos e deu as boas vindas aos membros do conselho, Jânio Jacinto Araújo, da Força Sindical,
Wellington Bezerra de Almeida, representante da NCST, Rachel Piacenza, representante da
FINDES, Adriana Coelho Ferreira, representante da FETRANSPORTES, Rainer Comper, da SEAG,
Hugo Santos Tófoli, representante da FEMICRO, Elisabeth Dias Reblin, da SEJUS, Michel Rossi
Moscon, representante da SUBTRAB e Lúcia Helena Dornellas, subsecretária de Emprego e
Geração e Renda. Justificada ausência do Secretário de Estado Rodrigo Coelho, Lúcia Helena
Dornellas iniciou a reunião falando da participação dos coordenadores das agências do SINE
junto ao Conselho. Em seguida pediu que cada um se apresentasse usando da palavra por três
minutos. De Cachoeiro de Itapemirim, Marjorie Lopes Bicalho Santana; falou da mudança de
local e da comissão do trabalho. - O presidente ficou de enviar um e-mail para estimular as
federações. - Hugo Santos Tófoli, da FEMICRO se dispôs a ajudar no que for possível. - Haroldo
falou: Vocês que estão vivenciando essa experiência de um conselho, fiquem atentos! De São
Mateus, Cesar Henrique Santos Monteiro, falou que a comissão já existe e que a última reunião
aconteceu em 2009 e está aguardando resposta para fazer nova reunião para formar nova
comissão até o dia 25 de junho. - Sempre que enviar pauta, procurem estabelecer prazo, disse
Haroldo. De Nova Venécia, Maikielly Pazito da Silva, falou do novo local da agência e que
encaminhou ofício para as entidades representativas. De Anchieta, Delano Rodrigues Fernandes,
falou do processo de mudança da agência do SINE para a Casa do Cidadão e que a última
reunião do conselho aconteceu em dezembro de 2014. Fez reunião no dia 15 de junho, mas não
teve quórum. Elizete Silva de Souza Passos se apresentou e disse ter assumido a agência do SINE
de Barra de São Francisco em 03 de junho. Claudia Fischer Gava Aoni falou que Linhares teve
comissão instituída no ano de 2006 e que a última reunião aconteceu em 2014. Falou também
da dificuldade de adesão, mas que o processo está bem encaminhado. Antônio Carlos Araújo,
coordenador interino da agência de Cariacica, agradeceu a confiança da equipe. - O presidente
Haroldo falou da troca de alegria em estar se comunicando com todos os coordenadores.
Embora o SINE esteja vinculado estrategicamente ao conselho é muito importante essa troca de
experiência. - Busquem motivação durante o tempo que vamos ficar juntos, por vocês mesmos.
Valorizem seu trabalho. O trabalho de todos vocês é muito importante e com ele vem à
responsabilidade do SINE com os trabalhadores. A seguir foram apresentados dados das
Rua Doutor João Carlos de Souza, n° 107 – 11° andar- Barro Vermelho – Vitória – ES. 29057-530

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETADES
SUBSECRETARIA DO TRABALHO - SUBTRAB

agências do SINE. - Ao acompanhar a apresentação, Hugo Tófoli disse que o número de
colocados não é um número de referência, pois as empresas não dão retorno, quanto ao
aproveitamento. - Lúcia falou a respeito da empresa de recrutamento de seleção. Precisamos
recuperar a credibilidade do SINE. É perceptível a nossa colocação. Já existe um processo aberto,
inclusive com visitas as agências. - A secretaria está contratando profissionais para que vocês
possam melhor trabalhar com as empresas contratantes, disse Haroldo. - O coordenador de São
Mateus falou da falha do sistema – IMO e sugeriu encaminhar um ofício para Brasília – MTE
Entre outros, foram abordados ainda os seguintes assuntos, prestação de contas; aprovação do
plano de trabalho; lista de melhorias no sistema; demandas administrativas – lista para a
próxima reunião; nova sede de Anchieta; chamada pública Cachoeiro; processo de chamada
pública para Colatina – aberto; projeto de qualificação profissional está sendo formatado,
apresentar na próxima reunião; - O presidente Haroldo pediu a Wellington Bezerra, da NCST,
empenho na viabilidade do projeto. O presidente agradeceu a presença de todos. Passou-se
assim à aprovação, pelos Conselheiros, da Ata da reunião anterior. Logo após, ficou
estabelecido, conforme calendário, que a próxima reunião do Conselho será realizada no dia
vinte e um de julho de dois mil e dezesseis às 08:30h. Nada mais havendo a tratar, eu, Jaísa
Kleim, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e por todos os presentes.
Vitória (ES), 16 de junho de 2016.
Jânio Jacinto Araújo - Força Sindical
________________________________________
Elisabeth Dias Reblin – SEJUS
_______________________________________
Wellington Bezerra de Almeida - NCST
_____________________________
Michel Rossi Moscon – SUBTRAB
________________________________________
Lúcia Helena Dornellas
Subsecretária de Emprego e Geração e Renda
________________________________________
Rachel Piacenza – FINDES
________________________________________

Adriana Coelho Ferreira – FETRANSPORTES
_______________________________________
Hugo Santos Tófoli (Secretário Geral) – FEMICRO
________________________________________

Rainer Comper – SEAG
________________________________________
Haroldo Olívio Marcellini Massa – Presidente do CET
________________________________________
Jaísa Kleim
_______________________________________
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