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Ata02/SUBTRAB/CET/2016 

Local: SETADES - Data: 18/05/2016 - Horário de Inicio: 08:30h -  Horário de Término: 09:30h   

                                  

Aos dezoito dias do mês de maio 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 com a 

finalidade de deliberar sobre a seguinte pauta: Diagnóstico das agências do SINE e Plano de 

Ação da Secretaria para as agências do SINEs. O presidente abre a sessão com a presença dos 

membros do conselho representado por Ivana Lozer Machado, da Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil  - CTB, Antônio Fialho Garcia Junior, vice-presidente da Nova Central 

Sindical dos Trabalhadores - NCST, Michel Rossi Moscon, Gerente de Emprego e Qualificação 

Profissional - SUBTRAB, Lúcia Helena Dornellas, subsecretária de Emprego e Geração e Renda, 

Raissa Martins Teixeira, representando Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES, 

Adriana Coelho Ferreira, representando a Federação das Empresas de Transportes - 

FETRANSPORTES, Lea Martins Erlacher, representando a Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo -  FECOMÉRCIO, Liliane Ferreira Fundão, 

representando a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo - FAES, e Samantha 

Cardoso Guimaraes, representado a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca - SEAG. Tendo justificado a ausência do Secretário de Estado Rodrigo 

Coelho, a subsecretária Lúcia Helena Dornellas deu início a pauta falando da atual situação dos 

SINEs, que não é satisfatória. A respeito da situação financeira das agências, o convênio tem a 

obrigatoriedade de pagar as despesas relacionadas a aluguel, serviço de vigilância, limpeza e 

outros serviços tais como: água e energia, “salvo os que funcionam sob a gestão do município.” 

Hoje as agências do SINE estão com os serviços citados acima atrasados. Os recursos do 

convênio 080/2012 estão suspensos até a regularização da situação referente à prestação de 

contas, ainda da 1ª etapa. Das onze agências, seis coordenadores são do Estado e cinco são do 

município. A seguir apresentou situação de cada posto de atendimento. Guarapari – decidimos 

pedir autorização à Brasília para desativar o posto, devido a várias negativas do município em 

fornecer material humano, o que inviabilizou totalmente o funcionamento da agência. Vale 

ressaltar que há mais de um ano somente o coordenador Antônio Carlos, funcionário do Estado, 

realizava todo atendimento ao público e às empresas. Falou da vinda do coordenador Toninho 

para integrar a equipe da SUBTRAB, a partir da próxima semana. O presidente Haroldo Massa, 

destacou “temos que ter cuidado, e fazer tudo nos tramites legais”. Anchieta – O locatário do 

imóvel onde funcionava a agência, não mostrou interesse em renovar o contrato. No dia dois de 

maio passou a funcionar na Casa do Cidadão. Aracruz – o SINE funciona a contento, tem alta 

efetividade, e tem em sua gestão a eficiente coordenação de Kelerson Alvarenga Loureiro. Vale 

destacar e levar ao conhecimento de todos aqui presentes, que é o único município que tem 

Comissão Municipal do Trabalho funcionando. Temos previsão de até o dia 30 de junho, ativar 
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as comissões municipais do trabalho nas outras agências. Barra de São Francisco – é um posto 

sem referencia de local, tem baixa efetividade e há um questionamento para desativar ou 

municipalizar. Cariacica – Faça Fácil, não tem coordenador oficial, tem alta efetividade. É preciso 

nomear um coordenador. Cachoeiro de Itapemirim – A situação deste posto é crítica, tem 

sindicância aberta. Estamos procurando outro espaço. O senhor Haroldo Massa questiona o 

porquê da sindicância aberta? – A subsecretária Lúcia esclarece que a sindicância ocorre por 

motivo ordem de despejo. Colatina – agência com aluguel atrasado há três anos, não oferece 

condições de trabalho, devido à precariedade do local. Um novo espaço já foi encontrado para 

funcionamento da agência. Está previsto, a abertura de um Faça Fácil no município e no próximo 

ano será feita Chamada Pública. Linhares – alta efetividade de serviços, a servidora é do 

município. Existe necessidade de reparos urgentes na agência. Antônio Fialho pediu a palavra e 

fez a seguinte observação: na Lei nós temos oito cargos e é preciso criar mais, para que tenha 

um coordenador estadual SINE por município, o coordenador tem que ser de responsabilidade 

do Estado e pediu a nomeação de Cláudia Fischer, como coordenadora “Se a prestação de 

contas estiver em dia dá para pagar todos os custos e ainda sobrar recursos, enfatizou.” Nova 

Venécia – o contrato das novas instalações já foi assinado e o município de Nova Venécia será o 

primeiro a ter “Agência de Oportunidades”, inserida dentro dessa nova proposta de trabalho, 

que visa a contratação de profissionais capacitados, como psicólogos para fazer o recrutamento. 

Não adianta fazer recrutamento sem fazer a preparação do cidadão (com qualificação 

profissional) para que ele ou ela possa executar funções específicas demandadas pelo mercado 

de trabalho. A agência será modelo para ser implantado em outros municípios. São Mateus – O 

servidor é municipal e capacitado para atender as demandas da agência. Viana – Não há 

efetividade na agência, o trabalhador procura o posto de Cariacica, municipalizar seria uma 

alternativa. A agência irá funcionar até o dia 30 de junho. Referente à abertura de novos postos, 

existe uma condicionante assinada para abrir um posto de atendimento no município de 

Marataízes ou em Presidente Kennedy, falta definir local. A finalidade seria atender a demanda 

do Porto Central (Complexo Portuário Industrial), localizado em Presidente Kennedy. Ao finalizar 

sobre a atual situação das agências do SINE, a subsecretária Lúcia Dornellas disse que com a 

mudança de secretaria SECTTI/Casa Civil, houve um acumulo de despesas que não foram pagas 

desde o ano de 2013. Estamos trabalhando para finalizar a Prestação de Contas e assim 

recebermos a terceira parte da 1ª parcela do convênio. - O Conselho tem um enorme desafio de 

colocar as agências do SINE funcionando a contento, falou o presidente Haroldo. Lúcia destacou 

que além do Conselho ser um instrumento de transparência, tudo que foi exposto aqui pode 

mudar com propostas deste conceituado órgão. Dando sequência a pauta, o presidente pediu 

que o plano de trabalho fosse apresentado. Lúcia deu inicio a apresentação falando do grande 

desafio que temos pela frente, “fazer com que os SINEs voltem a ter credibilidade”, que seja 

criado um ambiente propício entre o empregador e os trabalhadores. Temos dez agências em 

todo o Estado que precisam ser estruturadas. Nossa proposta de trabalho será criar a “Agência 

de Oportunidades” e assim contar com parceria do SEBRAE para orientar, da Junta Comercial, da 

OCB, das Cooperativas, dos CRAS, entre outros. Nova Venécia vai ser a primeira agência modelo 

dentro dessa nova proposta, depois Colatina e Cachoeiro. Samantha Cardoso, da SEAG, 

perguntou a respeito de qualificação profissional e qual a demanda do mercado. Sugeriu ver 

qual a aptidão do desempregado e assim fazer o encaminhamento certo para o empregador e 
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perguntou se os coordenadores visitam as empresas. - Lúcia falou que hoje a falta de estrutura 

em algumas agências do SINE dificulta fazer essa captação, pois é precária.  Nós temos no 

Conselho um planejamento estratégico, já funcionando e em execução. Precisamos fazer 

algumas anotações e encaixar um planejamento no outro, falou o presidente, Haroldo. – tenho 

notícias que o secretário tem feito reuniões com algumas federações e isso é muito bom, pois a 

busca de integração é muito importante. – o plano estratégico tem que ser divulgado, para que 

seja motivo de credibilidade - “É do novo que podemos mostrar resultados”. Dentro do que está 

sendo apresentado posso destacar o seguinte: “as ações em curto prazo na atual situação são 

emergências.” Divulgar mil vagas e elas serem comtempladas em sua totalidade é 

responsabilidade nossa. O desafio é enorme, mas estamos focados em realizar e mediante a 

transição, vão ser realizadas. O apoio político é bem-vindo – destacou Lúcia Dornellas. A 

respeito das articulações junto ao Conselho do Trabalho, foi aprovado pelo presidente, o Senhor 

Haroldo Massa a participação dos coordenadores do SINE, junto às reuniões do conselho. 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 dezesseis de junho 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), 18 de maio de 2016. 

 

________________________________________ 

Ivana Lozer Machado - Suplente                                                                                                                                                           

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB                               

________________________________________ 

Antônio Fialho Garcia Junior - Suplente                                                                                                                                                  

Vice-presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST              

________________________________________ 

Michel Rossi Moscon - Suplente                                                                                                                                                         

Gerente de Emprego e Qualificação Profissional – SUBTRAB                            

________________________________________ 

Lúcia Helena Dornellas - Titular                                                                                                                                                  

Subsecretária de Emprego e Geração e Renda 

________________________________________ 

Raissa Martins Teixeira - Representante                                                                                                                                     

Federação das Indústrias do Espírito Santo – FINDES                                          

________________________________________ 

Adriana Coelho Ferreira - Suplente                                                                                                                                               

Federação das Empresas de Transportes – FETRANSPORTES 
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________________________________________ 

Lea Martins Erlacher - Suplente                                                                                                                                                       

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do ES – FECOMÉRCIO 

________________________________________ 

Liliane Ferreira Fundão - Suplente                                                                                                                                                  

Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo – FAES 

________________________________________ 

Samantha Cardoso Guimaraes - Suplente                                                                                                                                 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG 

________________________________________ 

Haroldo Olívio Marcellini Massa - Presidente                                                                                                                               

Conselho Estadual do Trabalho – CET                                                                      

________________________________________ 

Jaísa Kleim - Secretaria 

                                                                                                                                                    

 


