Local: Sala de Reuniões da Secretariado Trabalho, Emprego e Renda-SMTER
Data:25/10/2019
Horário:08h30m
Ata n.º07/2019
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 08h30m
primeira chamada, e às 08h:45min na segunda chamada, na Sala de Reuniões da
Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER, sita à Rua Pernambuco, nº.
162, na cidade de Londrina-PR, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Estiveram presentes os seguintes
conselheiros: Conselheiros e representantes: Nilton Camargo Costa (SENGE),
Nelson Aparecido Barizon (SESCAP), Altamirando Andrade Filho (SINCOVAL),
Bethânia de Castro Marconi (SINDIMETAL), Victor André da Cunha (SENAI), Júlio
Cesar dos Santos Zanoni (CODEL) e Elzo Augusto Carreri (SMTER. Justificativas:
Ana Bárbara Toledo Lourenço Jorge (SINDUSCON) e Marisol de Oliveira Chiesa.
Convidados: Josiane Lima (SMTER), com os seguintes pontos de pauta: 1.Leitura
e aprovação da Pauta; 2. Eleição do presidente da bancada dos empregadores;
3. Informes. 1.Leitura e aprovação da Pauta: O Secretario do Trabalho Elzo
Carreri iniciou a reunião atualizando os conselheiros presentes sobre o andamento
da aprovação da lei de criação do fundo a fundo junto a câmara. Informou que ela
já passou por todas as comissões pertinentes e em 1º discussão na câmara. Como
alteração/ressalva, foi sugerido a permanência da realização/permanência da
conferência. Informou também que no início do ano que vem será iniciado os
procedimentos para a realização da conferencia. Em seguida apresentou o novo
conselheiro representante do SENAI Victor André da Cunha. 2. Eleição do
presidente da bancada dos empregadores: Com relação a este item Elzo iniciou
informando que ligou para todos os membros da bancada, solicitando a presença e
ressaltando a importância do comparecimento de todos nesta reunião para eleição
do presidente. Informou que alguns membros não puderam estar presentes e
justificaram sua ausência. Reforçou da importância da participação de todos os
membros nas reuniões do conselho, já que a partir da criação do fundo, o papel do
conselho será de extrema importância para o andamento do fundo a fundo. Em
seguida ele solicitou dos presentes (bancada empregadores), manifestação sobre
um possível nome para a presidência. O representante do SINCOVAL Andrade
informou que a entidade não tem condições neste momento de assumir a
presidência. A conselheira Dra. Bethânia (SINDMETAL) informou também não ter
condições neste momento de assumir essa presidência já que sua entidade terá que
realizar duas negociações com a bancada dos trabalhadores. Ocorreu um
rompimento da presidência o que demandara duas negociações coletivas. Uma com
a federação e outra local. Informou que essas negociações estão sendo iniciadas
agora. Diante disso não será possível neste momento assumir a presidência. O
conselheiro representante do SESCAP, Nelson, informou que fez uma consulta junto
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a entidade e que esta não se opôs e que não teria problema. Porém ele informou
que pessoalmente tem receio de assumir e não conseguir se dedicar ao cargo como
deveria devido as demandas que já desempenha. Diante disso ele informou não ter
condições de assumir a presidência no momento. O conselheiro Victor acrescentou
que como está chegando agora ao conselho, não possui a experiência como os
demais membros que já estão a mais tempo para assumir o posto. Diante do exposto
ficou combinado que será realizado contato com os membros não presentes para
verificar se algum deles tem interesse em assumir. A conselheira Bethânia se
comprometeu a entrar em contato com a conselheira Marisol (ACIL) e a
representante do SINDUSCON Ana Barbara. 3. Informes: Não houve. Nada mais
havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião e para constar, eu,
Josiane Lima, lavrei a presente ata.

Assinaturas:
Nilton Camargo Costa _____________________________________________
Dirceu Quinelato__________________________________________________
Nelson Aparecido Barizon __________________________________________
Altamirando Andrade Filho__________________________________________
Bethânia de Castro Marconi_________________________________________
Júlio Cesar dos Santos Zanoni _______________________________________
Elzo Augusto Carreri_______________________________________________
Victor André da Cunha _____________________________________________
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