Local: Sala virtual do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na
ferramenta Webconf, da Prefeitura de Londrina
Data: 08/10/2021
Horário: 08h30m
Ata n.º 08/2021
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 08h30m primeira
chamada, e às 08h:45min na segunda chamada, na Sala virtual do Conselho
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na ferramenta Webconf, da Prefeitura de
Londrina, realizou-se a Reunião do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e
Renda. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Conselheiros e
representantes: Nelson Aparecido Barizon (Sescap), Victor André da Cunha
(Senai), Altamirando Andrade Filho (Sincoval), Rodinei Bonfadini (Sincolon),
Gustavo Santos (SMTER), Julio dos Santos Zanoni (Codel), Dilceia Cardoso de
Lima (SME) e Osvaldo Campos Jr. (SMAA). 1.Leitura e aprovação da Ata e da
Pauta; 2. Análise dos dados do Caged. 3. Alinhamento do evento com a APL
de TI .4. Informes 1.Leitura e aprovação da Ata e da Pauta O secretário
executivo do Conselho, Cesar Makiolke, iniciou a reunião e a Pauta foi aprovada.
Da mesma forma, a ata da reunião anterior, previamente enviada aos conselheiros
por email, foi aprovada por unanimidade. 2. Análise dos dados do Caged. 2. O
Conselheiro Gustavo Santos começou a análise do Caged ressaltando que todo
mercado funciona com tendências e que ao olhar para o mercado de trabalho a
tendência é extremamente positiva. Ele relatou que essa impressão se dá pelos
números e se reforça nas conversas com diferentes atores da sociedade civil. Ao
falar sobre o Caged, Gustavo destacou o crescimento percentual da construção
civil e os números absolutos do comércio e serviço que foram muito positivos. O
conselheiro também apontou que o agosto de 2021 foi o melhor agosto dos últimos
18 anos em geração de emprego formal. Santos também colocou que a Sala do
Empreendedor
registrou
uma
grande
movimentação
entre
os
microempreendedores individuais que também são força produtiva. O conselheiro
também chamou a atenção para as reaberturas que o momento da pandemia está
permitindo e que as contratações temporárias devem impactar positivamente os
próximos Cageds. O saldo positivo de Londrina registrado em agosto pelo
Ministério da Economia foi de 1.737. O conselheiro agradeceu à sociedade civil
organizada de uma forma geral pelo bom momento da cidade, pois eles são
efetivamente quem contratam e fazem a economia girar. 3. Alinhamento do
evento com a APL de TI. Cesar contextualizou aos conselheiros sobre a ideia de
evento em conjunto com a APL de TI. A proposta era trazer o bate papo que o
CMTER teve com a diretora da APL, Ana Murakawa, para um evento online
transmitido pela Prefeitura. Cesar explicou que a empresária do setor de TI tem a
disponibilidade do dia 18 e que as redes sociais da Prefeitura de Londrina farão a
transmissão ao vivo dessa conversa partir das 14h. Cesar explicou que um
televisor vai projetar as informações e as logos de todos os envolvidos no
Conselho no cenário do evento e que o conselheiro e presidente do conselho,
Gustavo Santos, será o responsável por fazer esse bate-papo com a Ana,
mostrando que a tecnologia tem de ser um meio e não um fim. Cesar informou que
vai produzir uma arte e um release sobre o evento e pediu o apoio de todos os
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membros do CMTER na divulgação da ação. O conselheiro Oswaldo apontou a
necessidade de um suporte durante o evento para sanar eventuais problemas que
possam ocorrer. Cesar explicou que a equipe do gabinete do prefeito, responsável
por todas as transmissões das audiências públicas e debates online do PPA
estarão no suporte do evento. Oswaldo relatou que já enfrentou alguns problemas
nos eventos online e que esse suporte é importantíssimo. O conselheiro Nelson
perguntou sobre o tema do evento em si e Cesar explicou que o nome do evento
está em construção, mas que a ideia é mostrar como a tecnologia precisa ser uma
ferramenta meio e não um fim e que a Ana está pensando o nome do evento. O
conselheiro Victor sugeriu inserir no evento um case de sucesso de pessoas, que
por meio da tecnologia, atingiram grandes objetivos e produziram ótimos resultados
na nossa região e como, ao trazer esse personagem, o CMTER humaniza o
processo. A sugestão foi aprovada de forma unânime pelo Conselho. Victor
lembrou de um aluno do Senai que conquistou um título mundial da Samsung na
área de computação em nuvem e que, aqui de Londrina, tem tido vitórias
expressivas e construído uma carreira sólida na área. A sugestão de personagem
foi aprovada e ficou acertado que o conselheiro Victor fará o convite. 4. Informes
Antes dos informes foi levantada a questão da agenda de reuniões do CMTER, que
previa um encontro ao final de outubro. Como a reunião atual está sendo feita em 8
de outubro, foi colocada em votação a necessidade de realizar, novamente em
outubro, mais uma reunião. Em plenário foi decidido que a próxima reunião do
Conselho se dará então ao final de novembro, dia 26, sem a necessidade de um
novo encontro ao final de outubro e, caso exista a necessidade, será convocada
uma reunião extraordinária nesse meio tempo. A conselheira Dilceia informou a
todos sobre o Londrina Mais, um grande evento da Secretaria de Educação que
será realizado de forma online em 2021, na semana do dia 25. Ela ressaltou que
diversas cidades vão participar e pediu o apoio do conselho na divulgação. Dilceia
também informou que a nova sede da Secretaria da Educação será inaugurada no
dia 18, na parte da manhã. O conselheiro Victor informou que as inscrições para o
curso de assistente de almoxarife e assistente administrativo do programa de
gratuidade do Senai, já informados na reunião passada, continuam abertas. Nada
mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião e para
constar, eu, Cesar Makiolke, lavrei a presente ata.
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