Local: Sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Rua
Pernambuco, 162
Data: 27/05/2022
Horário: 08h15m
Ata n.º 04/2022
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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: Anderson
Gonçalves da Silva (SML), Paulo Roberto Neves (Sindaspel), Claudemir Moreira
(Sinttrol), Márcio Pereira Machado (Sinsaude), Nelson Aparecido Barizon (Sescap),
Bethânia de Castro Marconi (Sindimetal), Gustavo Santos (SMTER), Julio Cesar
Zanoni (Codel), Sandra Cordeiro (SME), Osvaldo Campos Jr. (SMAA). 1.Leitura e
aprovação da Ata e da Pauta; 2. Análise dos dados do Caged. 3. Aprovação
da nova presidência. 4. Deliberação sobre o formato híbrido nas reuniões
CMTER 5. Informes. 1. Leitura e aprovação da Ata e da Pauta O secretário
executivo do Conselho, Cesar Makiolke, iniciou a reunião fazendo uma breve
apresentação do CMTER aos novos conselheiros. Da mesma forma, todos os
conselheiros se apresentaram. Após a apresentação, a Pauta da reunião foi
aprovada. A ata da reunião anterior, previamente enviada aos conselheiros por
email, também foi aprovada por unanimidade. 2. Análise dos dados do Caged.
Cesar explicou que o calendário de divulgação dos dados do Caged foi adiado pelo
Ministério do Trabalho e, por esse motivo, não serão analisados os dados nessa
reunião. Cesar se comprometeu a trazer os dados mais recentes na próxima
reunião, que serão referente a abril e maio 3. Aprovação da nova presidência. O
secretário executivo explicou que a presidência do CMTER é rotativa dentro dos
quatro anos de mandato e que, em maio, é a fez da bancada dos trabalhadores
assumir a presidência e que é uma prerrogativa da própria bancada indicar os
representantes que serão os próximos presidente e vice. O conselheiro Anderson
explicou que a bancada dos trabalhadores se reuniu e, após uma conversa muito
tranquila, decidiu pela indicação do conselheiro Anderson Gonçalves da Silva para
a presidência e do conselheiro José Koichi Takaesu para a vice. As indicações
foram levadas a plenária e aprovadas por unanimidade. 4. Deliberação sobre o
formato híbrido nas reuniões CMTER. Cesar explicou que na última reunião foi
levantada a possibilidade de tornar o formato das reuniões do CMTER híbrido. A
proposta foi feita pelo conselheiro Nelson e possibilitaria quem não tem condições
de fisicamente se deslocar para a reunião, seja por incompatibilidade de agenda ou
por qualquer outro motivo, acompanhar os debates pela ferramenta online. A
proposta foi aprovada pelo Conselho e, a partir da reunião de junho, será retomada
a sala virtual do conselho para que, ao mesmo tempo em que as reuniões
presenciais são realizadas, ela esteja disponibilizada para participação no
ambiente virtual. 5. Informes. Cesar informou que a Sala do Empreendedor de
Londrina foi premiada com o selo ouro de referência em atendimento pelo Sebrae
Paraná. Cesar explicou que essa avaliação, além de dados, leva em conta a
avaliação de qualidade de atendimento feita pelos usuários da Sala e que a média
de 0 a 10 dessa avaliação ficou em 9,4. Cesar também informou sobre a
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inauguração do Tecnocentro pela Prefeitura que, após 20 anos, passou a ser mais
um ativo da cidade na atração de empresas e desenvolvimento do ecossistema de
inovação. O conselheiro Gustavo pediu ao conselheiro Julio, representante da
Codel, que levasse os cumprimentos do CMTER à equipe da Codel pela conquista.
O conselheiro Gustavo levantou a questão da possibilidade de se constituir um
instrumento que permitisse aos estudantes formados nos anos de pandemia, que
se viram privados de fazer o estágio presencial, um estágio mesmo após a
formatura para aplicar tudo que estudaram. O conselheiro informou que levou a
questão à deputada Luisa Canziani e que ela se comprometeu a estudar com a
comissão legislativa da Câmara Federal. Os conselheiros contaram diferentes
experiências para mostrar como o estágio é fundamental na formação e como ele
fez uma falta enorme nas formações recentes, seja na graduação, no ensino
técnico e até na pós-graduação. A conselheira Bethânia convidou todos a
participarem do Inovem, um evento organizado pelo Sebrae e Sindimetal, que será
realizado no buffet planalto, mas que também estará disponível para ser assistido
pela internet. Ela informou que haverá palestrantes nacionalmente renomados e
que será abordado a inovação na indústria, um dos temas sempre tratados pelo
CMTER. Antes do final da reunião, os conselheiros desejaram boa sorte ao novo
presidente Anderson e parabenizaram o conselheiro Gustavo Santos pelos 16
meses em que esteve a frente da presidência do CMTER, destacando o resgate do
conselho e as ações concretas desenvolvidas ao longo desses primeiros meses da
nova gestão do CMTER. Gustavo agradeceu e ressaltou como o CMTER conta
com um corpo de conselheiros proativos, que tratam as questões importantes das
políticas públicas de forma leve e sempre buscado soluções. Nada mais havendo a
ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião e para constar, eu, Cesar
Makiolke, lavrei a presente ata.
Assinaturas:
Anderson Gonçalves da Silva (SML) ___________________________
Paulo Roberto Neves (Sindaspel) ___________________________
Claudemir Moreira (Sinttrol)___________________________
Márcio Pereira Machado (Sinsaude) ___________________________
Nelson Aparecido Barizon (Sescap) ___________________________
Gustavo Santos (SMTER) ___________________________
Osvaldo Campos Jr. (SMAA) ___________________________
Bethânia de Castro Marconi (Sindimetal) ___________________________
Sandra Cordeiro (SME) ___________________________
Julio Cesar Zanoni (Codel) ___________________________
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