Local: Sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Rua
Pernambuco, 162
Data: 25/02/2022
Horário: 08h15m
Ata n.º 01/2022
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 08h15m
primeira chamada, e às 08h30min na segunda chamada, na Sede da Secretaria
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, rua Pernambuco, 162, realizou-se a
Reunião do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Estiveram
presentes os seguintes conselheiros: Conselheiros e representantes:
Altamirando Andrade Filho (Sincoval), Anderson Gonçalves da Silva (SML),
Reinaldo dos Santos (SML), Nelson Aparecido Barizon (Sescap) e Julio dos Santos
Zanoni (Codel). 1.Leitura e aprovação da Ata e da Pauta; 2. Análise dos dados
do Caged. 3. Composição CMTER. 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. O secretário executivo do CMTER, Cesar Makiolke, trouxe os
dados do Caged de novembro, dezembro e anual, que correspondeu a todo o
período que teve divulgações de Caged desde a última reunião do Conselho em
dezembro de 2021. De acordo com o Caged, novembro fechou com saldo positivo
de 883 em novembro, com 7.147 admissões e 6.264 desligamentos, e, em
dezembro, o m:es teve um saldo negativo de 1.207. Cesar explicou que,
historicamente, o mês de dezembro é um período de muita demissão, seja por
encerramento de projetos, seja por fim de ciclos, e que, mesmo com esse saldo
negativo, Londrina performou em dezembro melhor do que cidades com o mesmo
porte, como Maringá e Ponta Grossa. O conselheiro Nelson também apontou que o
volume de negócios e contratações foi grande em 2021 o que, consequentemente,
também resulta em um volume maior de demissões em dezembro. Cesar trouxe
também o saldo anual da cidade em 2021. Nesse ano, Londrina criou 7.927 vagas
de trabalho e todos os setores evoluíram em 2021. Foi o melhor desempenho da
empregabilidade em Londrina dos últimos dez anos. Cesar destacou que, com
exceção da agropecuária, que é um setor bem estável, todos os outros tiveram
aumento significativo no mercado de trabalho formal, destacando o crescimento de
17% da construção civil e as mais de 3 mil vagas criadas no comércio. Cesar se
mostrou otimista em relação ao ano de 2022 para a empregabilidade de Londrina.
O conselheiro Nelson fez a ressalva de que por ser um ano político, o pleito de
2022 pode causar alguma surpresa no mercado. O conselheiro Andrade sugeriu
que a Secretaria passe a enviar as informações de notícias que saem da
assessoria de comunicação da SMTER ao e-mail dos conselheiros e a sugestão foi
prontamente aceita. Nelson ainda pontuou que as entidades podem distribuir esse
conteúdo também entre os associados. 3. Composição CMTER. Cesar explicou
que o CMTER tem, hoje, duas vacâncias na bancada dos trabalhadores e que
seria importante compor toda a bancada para o Conselho e essa importância
cresce uma vez que no rodízio da presidência, a bancada dos trabalhadores será a
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próxima a assumir, em maio de 2022, e é preciso que se tenha uma indicação da
bancada para ser levado ao plenário do Conselho para a aprovação do próximo
presidente. Cesar explicou que o instrumento para isso é o edital de eleição
complementar e que a Secretaria poderia provocar esse movimento. O conselho
aprovou essa sugestão. Além disso, os conselheiros sugeriram que fosse feito um
contato direto com os conselheiros que estão ausentes das últimas reuniões para
reforçar a necessidade de comparecimento e verificar se eles têm o interesse em
continuar participando do CMTER. O plenário aprovou essa sugestão e, caso a
ausência persista após esse contato, o CMTER fará os procedimentos para a
substituição dos conselheiros que abrirem mão das cadeiras da entidade no
Conselho. 4. Informes. O conselheiro Nelson informou a todos para que fiquem
atentos ao prazo das declarações de imposto de renda, que se inicia no começo de
março, e pediu a todos que se programem para que não deixem a declaração para
o último dia, que será dia 30 de abril. O conselheiro Andrade informou que, por
acordo na convenção, o setor do comércio funcionará normalmente no carnaval.
Ele explicou que a folga no carnaval era uma contrapartida aos dias trabalhados na
época de final de ano e que, para 2022, o acordo de compensação foi diferente e
os trabalhadores foram remunerados com horas extras pelo trabalho de final de
ano e mais um da de folga no mês de seu aniversário, possibilitando assim que o
comércio funcionasse no carnaval. Nelson elogiou a iniciativa de tornar o processo
flexível e que, uma vez acordado em convenção, os sindicatos façam a informação
a todos e respeitem os acordos coletivos em relação aos feriados. Nada mais
havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião e para constar, eu,
Cesar Makiolke, lavrei a presente ata.
Assinaturas:
Altamirando Andrade Filho (Sincoval) ___________________________
Anderson Gonçalves da Silva (SML) ___________________________
Nelson Aparecido Barizon (Sescap) ___________________________
Julio dos Santos Zanoni (Codel) ___________________________

Rua Pernambuco, 162 – Centro – CEP 86.020-120 – Londrina/PR
Telefone: 3373-5701 – E-mail: cmter.trabalho@londrina.pr.gov.br

