Local: Sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Rua
Pernambuco, 162
Data: 25/03/2022
Horário: 08h15m
Ata n.º 02/2022
Aos vinte e cinco dias do mês de março 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. Apresentação do
Projeto Transformação Digital. 3. 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.
Apresentação do Projeto Transformação Digital. O secretário executivo do
CMTER, Cesar Makiolke, explicou que a Secretaria do Trabalho, a partir das
discussões realizadas ao longo deste mandato do CMTER, produziu uma série
para humanizar os processos e os olhares das pessoas para a área de tecnologia
e, também, para fazer com que mais trabalhadores olhem para a esse setor como
uma possibilidade de carreira. Cesar ressaltou o papel do Conselho na construção
da série, apontando a participação da Ana Paula Murakawa nas reuniões do
CMTER como determinante para essa visão que é apresentada na série. O
episódio foi apresentado aos conselheiros na íntegra. A conselheira Sirlei elogiou a
iniciativa e lembrou da experiência com as mulheres atendidas pela Secretaria da
Mulher. Ela contou que, além do distanciamento com que o setor é visto, é preciso
também atuar na questão de estrutura, como oferecer uma boa internet e um
celular ou computador para acesso. Sirlei pontuou que fazer com que esse olhar
sobre a tecnologia mude e as pessoas entenderem que é possível é um ótimo
primeiro passo e destacou a necessidade de que esse vídeo alcance o maior
número de pessoas possível. Cesar lembrou de como profissões mais
convencionais são lembradas na hora da escolha de carreira pelos jovens, mas
que eles ainda não olham tanto para a tecnologia. O conselheiro Osvaldo lembrou
que esse despertar para a tecnologia, principalmente no jovem que está no
momento de escolher sua profissão, é essencial. Osvaldo comentou que a questão
das carreiras convencionais é cultural, mas que ações como a série Transformação
Digital tem tudo para começar a mudar esse cenário. O conselheiro Antonio elogiou
a forma como a discussão é apresentada no episódio, com linguagem leve e
acessível, e lembrou que a série deve vir acompanhada de possibilidades de
formação e de emprego na área da tecnologia para que, efetivamente, a série
tenha efeito na empregabilidade e na qualificação das pessoas. Cesar pontuou que
a Secretaria está num movimento interessante com as empresas de tecnologia e
também destacou as possibilidades de formação gratuitas em aberto na área de TI
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do sistema S e do poder público. Osvaldo lembrou de que a abordagem e a
instrução, princialmente de pessoas que não estão familiarizadas com tecnologia, é
fundamental para que ela se sinta à vontade e confiante para migrar para os
processos tecnológicos. O conselheiro citou como exemplo os produtores rurais
que, muitas vezes pela insegurança, preferem sair do distrito e ir ate a Secretaria
de Agricultura gerar a nota a invés de fazer direto pela internet. Osvaldo contou do
processo de ensino e de como isso precisa ser amigável para que, aos poucos, ele
se empodere para fazer os processos online e destacou que isso precisa começar
no atendimento do usuário pelo poder público, ao entender a necessidade da
pessoa e auxiliá-lo. 3. Informes. A conselheira Sirlei pediu para que na próxima
reunião do CMTER seja aberto um momento de fala para apresentar o projeto
Alicerce. O pedido foi prontamente aceito. Cesar informou que será enviado aos
conselheiros o edital da eleição complementar para compor a bancada de
trabalhadores do CMTER por e-mail para apreciação dos conselheiros e,
posteriormente a análise de todos os conselheiros, o documento será publicado no
Jornal Oficial. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente
reunião e para constar, eu, Cesar Makiolke, lavrei a presente ata.
Assinaturas:
José Koichi Takaesu (Sincolon) ___________________________
Antonio Marcos Correa (Sindimercados) ___________________________
Osvaldo S. Campos Jr (SMAA) ___________________________
Sirlei de Jesus (SMPM) ___________________________
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