Local: Sala virtual do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na
ferramenta Webconf, da Prefeitura de Londrina
Data: 26/02/2021
Horário: 08h30m
Ata n.º 02/2021
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 08h30m
primeira chamada, e às 08h:45min na segunda chamada, na Sala virtual do
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na ferramenta Webconf, da
Prefeitura de Londrina, realizou-se a Reunião do Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Conselheiros
e representantes: Nelson Aparecido Barizon (Sescap), Antonio Marcos Correia
(Sindimercados), Ana Bárbara de Toledo Lourenço Jorge (Sinduscon), Victor André
da Cunha (Senai), Bethânia de Castro Marconi (Sindimetal), Altamirando Andrade
Filho (Sincoval), Anderson Gonçalves da Silva (SML), Gustavo Santos (SMTER) e
Julio dos Santos Zanoni (Codel).1.Leitura e aprovação da Ata e da Pauta; 2.
Socialização das propostas da Conferência Municipal do Trabalho, Emprego
e Renda. 3. Presidência do CMTER. 4. Informes. 1.Leitura e aprovação da
Pauta O secretário executivo do Conselho, Cesar Makiolke, iniciou a reunião e a
Pauta foi aprovada. Da mesma forma, a ata, previamente enviada aos conselheiros
por email, foi aprovada por unanimidade com os apontamentos feitos pelo
conselheiro Nelson Barizon. 2. Socialização das propostas da Conferência
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. O secretário executivo contextualizou
como foram levantadas as propostas que vão embasar as discussões do Conselho
neste mandato. Cesar lembrou que todas as bancadas foram envolvidas nas
discussões e que as propostas, que foram enviadas a todos os conselheiros,
saíram dos debates realizados nas pré-conferências de cada bancada e foram
confirmadas na Conferência Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. O
secretário explicou que, como foi necessário uma eleição complementar que trouxe
novos membros ao conselho após a elaboração das propostas na Conferência,
nessa primeira reunião o Conselho achou por bem socializar novamente todas as
propostas para elas serem efetivamente debatidas a partir da reunião de março.3.
Presidência do CMTER; Cesar agradeceu ao atual presidente, Nelson Barizon, e
a vice-presidente, Bethânia Castro, pela disposição em assumir esse posto em um
momento conturbado do CMTER e ter permitido que os trabalhos tivessem
continuidade e a Conferência fosse realizada. Cesar explicou a todos conselheiros
que a presidência do Conselho é compartilhada entre as três bancadas que
compõem o Conselho, em formato de rodízio e por igual periodicidade. Dessa
forma, de acordo com o rodízio, é o momento do poder público assumir a
presidência. Nesse sentido, a Secretaria do Trabalho fará todas as tratativas para
que as indicações para as vagas ainda pendentes do poder público no CMTER
sejam realizadas antes da próxima reunião. O secretário do Trabalho e conselheiro
do CMTER, Gustavo Santos, informou que trataria pessoalmente com o
secretariado para que as indicações fossem feitas. Cesar também disse que a
Secretaria fará contato com a bancada dos trabalhadores que está, em sua
mairoria, ausente das primeiras reuniões. O conselheiro Nelson se dispôs a falar
com o Sincolon. O Conselheiro Antônio Marcos também se colocou à disposição
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para falar com o Sindecolon. O conselheiro Andrade informou que já adiantou o
contato com Teodoro, o representante do Sindecolon. 4. Informes. O conselheiro
Gustavo Santos informou que a Secretaria do Trabalho está com tratativas para
que a Sala do Empreendedor traga sua sede para a Secretaria do Trabalho, uma
vez que os agentes de Fomento da Prefeitura estão na Secretaria e que a intenção
é criar uma política de incentivo ao empreendedorismo dentro do atendimento aos
trabalhadores na Secretaria. Gustavo informou que a Codel, a Secretaria do
Governo e o Sebrae se mostraram otimistas com a ideia e que as conversas se
estenderão ao conselho e a todos os sindicatos que contribuíram para a Sala do
Empreendedor. A conselheira Ana Bárbara lembrou a todos que o Plano Diretor
está em uma fase final de aprovação e que foram apresentadas em torno de 110
emendas ao projeto inicial e que elas melhoraram a questão de atração de
indústrias e abriram possibilidades de novos empreendimentos se instalarem na
cidade e convidou todos a conferirem essas emendas. Ana pediu que o Conselho
se mantenha atento ao andamento do Plano Diretor e que , uma vez interado sobre
as emendas que tiveram a finalidade de proporcionar novas oportunidades de
emprego e empresas na cidade, continue acompanhando essa questão . Inclusive,
citou a questão de piso salarial mais elevado na área industrial e como, com a
capacidade de industrialização ampliada a partir do Plano, a renda do trabalhador
também acompanharia esse crescimento. A conselheira Bethânia reforçou a
importância desse assunto para o acompanhamento do Conselho. O conselheiro
Victor Cunha informou que o Senai formou mais uma leva de alunos nos diferentes
cursos oferecidos pela intituição e que, mesmo que quase todos tenham um
encaminhamento no mercado de trabalho, o Senai está à disposição para fazer a
divulgação das vagas de trabalho das empresas da cidade junto aos alunos da
instituição. O secretário Cesar informou que a Secretaria do Trabalho está presente
também na rede social Instagram, com o usuário @secretariadotrabalholondrina.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião e para
constar, eu, Cesar Makiolke, lavrei a presente ata.
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