Local: Sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Rua
Pernambuco, 162
Data: 29/04/2022
Horário: 08h15m
Ata n.º 03/2022
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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), Nelson
Aparecido Barizon (Sescap) e Antônio Marcos Corra (Sindimercados), Sander
Costa Pinto (Senai), Gustavo Santos (SMTER), Osvaldo Campos Jr. (SMAA),
Dilceia de Lima (SME), Sandra Cordeiro (SME) e Sirlei de Jesus (SMPM).
1.Leitura e aprovação da Ata e da Pauta; 2. Análise dos dados do Caged. 3.
Apresentação da Secretaria da Mulher. 4. Eleição Complementar CMTER 5.
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 conselheiro
Gustavo Santos destacou que o Caged de março registrou, mais uma vez, um
saldo positivo e que isso confirma uma tendência importante de crescimento. Ele
destacou as mais de 8 mil admissões realizadas no período, quase 2 mil acima da
média, e também que março é um mês de muitos desligamentos pelos fins de
contratos de experiência de 3 meses que se iniciam entre fim de dezembro e
janeiro, mas que mesmo assim Londrina teve saldo positivo de 218 postos de
trabalho. Gustavo apontou o desligamento dos profissionais da Kurica Ambiental
como um fator pontual que impactou o saldo e chamou a atenção para o fato
dessas demissões terem sido registradas na indústria, mesmo se tratando de
serviços, pelo fato da Kurica ser uma empresa de engenharia ambiental. 3.
Apresentação da Secretaria da Mulher. A conselheira Sirlei apresentou aos
conselheiros os trabalhos da Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres
(SMPM). Sirlei destacou os serviços da Casa Abrigo e lembrou que, além do
enfrentamento à violência, a SMPM atua na qualificação dessas mulheres em
situação de vulnerabilidade para que elas tenham instrumentos para se libertar de
situações de abuso. Ela informou que está a frente da gerência de Qualificação de
Inclusão Social Produtiva da SMPM, criada nesta gestão pela secretária Liange, e
o trabalho realizado nessa gerência é exatamente construir um ambiente para que
ela possa superar a situação de dependência dos abusadores ao ter uma fonte de
renda, seja no mercado formal, seja numa atividade em que ela consiga
empreender. Sirlei contou como de um trabalho em conjunto com a Secretaria do
Trabalho surgiu o projeto Alicerce para entregar os cursos que essas mulheres
precisam. Gustavo lembrou que o investimento da Prefeitura foi de mais de R$ 200
mil para contratar cursos do Sistema S. Sirlei destacou também o trabalho em
conjunto com a Secretaria de Educação para, além da formação profissional,
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entregar a escolaridade que elas precisam. A conselheira também destacou que as
empresas de Londrina já tem olhado para esse público com mais carinho e que
algumas, inclusive, já conseguiram sair direto do abrigo para um emprego, o que
foi um feito inédito para a SMPM. Ela reforçou que o projeto Alicerce está de
braços abertos para que todos os conselheiros e suas entidades para que eles se
tornem parceiros, tanto na divulgação quanto na contratação dessas mulheres por
parte dos filiados aos sindicatos. A conselheira Dilcéia destacou o papel da EJA em
Londrina e informou que o setor da Secretaria da Educação responsável pela
Educação de Jovens e Adultos estará, no final de semana, fazendo uma
prospecção ativa de adultos e jovens que precisam concluir seus estudos, indo nas
casas de pessoas e fazendo a divulgação do serviço. Ela lembrou que qualquer
pessoa acima dos 15 anos que não concluiu os estudos pode fazer esse processo
junto da Secretaria de Educação e garantir a escolaridade. O conselheiro Nelson
lembrou que a escolaridade básica é um requisito, quase sempre, imprescindível
para o mercado de trabalho. O conselheiro Antônio colocou o Sindimercados à
disposição do projeto Alicerce para ajudar na empregabilidade dessas mulheres. 4.
Eleição Complementar CMTER. O secretário Cesar explicou o funcionamento do
CMTER e sua composição tripartite e a necessidade de a bancada dos
trabalhadores estar completa no Conselho. Para isso, o CMTER vai publicar um
edital de eleição complementar para completar a bancada dos trabalhadores, que
hoje tem 3 vacâncias. Cesar pediu a todos a colaboração na divulgação do edital e
um reforço no convite aos diferentes sindicatos. Os conselheiros lembraram de
alguns sindicatos de diferentes segmentos que poderiam ter interesse em participar
do CMTER e da importância de eles serem acionados. Quanto à publicação do
edital da eleição complementar no Jornal Oficial, ficou decidido que na semana
seguinte será publicado o edital da eleição. Uma vez publicado, ele será enviado
aos conselheiros por e-mail para que eles repassem essas informações aos
sindicatos interessados. Cesar também lembrou que, a partir de maio, é a vez da
bancada dos trabalhadores assumir a presidência do Conselho. Com a bancada
dos trabalhadores sendo formada de forma ativa pelo Sindicato dos Metalúrgicos e
pelo Sincolon, a presidência e a vice, obrigatoriamente, ficará entre essas
entidades. Cesar lembrou que é prerrogativa da bancada indicar o presidente e o
vice e que, uma vez que elas tenham essa indicação, os nomes serão
apresentados na reunião de maio para aprovação do Conselho. 5. Informes Cesar
informou que a Secretaria do Trabalho está com a Carreta do Conhecimento,
contratada junto ao Senai, no estacionamento do Londrina Norte Shopping e
convidou a todos para fazerem uma visita. Cesar também informou a todos sobre a
série Transformação Digital, que teve como berço as reuniões do conselho, e ficou
de mandar o link para o episódio, que já está disponível no Youtube, por e-mail aos
conseljheiros. O conselheiro Nelson lembrou que o prazo para a declaração do
imposto de renda foi prorrogado e orientou todos a não deixarem para a última
hora. O conselheiro Andrade informou a todos sobre a flexibilização de horário do
comércio para atendimento do Dia das Mãos, destacando que essa é a segunda
melhor data para comércio, ficando atrás apenas do Natal. Cesar lembrou que a
Sala do Empreendedor realizará, na sexta-feira que antecede o Dia das Mães, uma
Feira de Produtos com empreendedores atendidos pela Sala no prédio da
Secretaria do Trabalho e convidou todos a participarem. A conselheira Sirlei
informou que a Secretaria da Mulher fará a entrega de certificados às primeiras
mulheres formadas pelo pacote de qualificação profissional contratado pela
Prefeitura no Senac, com a presença do secretário do Trabalho e do Prefeito. Nada
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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) ___________________________
Antônio Marcos Corra (Sindimercados) ___________________________
Sander Costa Pinto (Senai) ___________________________
Gustavo Santos (SMTER) ___________________________
Osvaldo Campos Jr. (SMAA) ___________________________
Dilceia de Lima (SME) ___________________________
Sandra Cordeiro (SME) ___________________________
Sirlei de Jesus (SMPM) ___________________________
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