Local: Sala virtual do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na
ferramenta Webconf, da Prefeitura de Londrina
Data: 12/02/2021
Horário: 08h30m
Ata n.º 01/2021
Aos doze 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), Vitor André
da Cunha (Senai), Bethânia de Castro Marconi (Sindimetal), Anderson Gonçalves
da Silva (SML), Gustavo Santos (SMTER).1.Leitura e aprovação da Ata e da
Pauta; 2. Aprovação do calendário de Reuniões 2021. 3. Apresentação do
novo secretário do Trabalho, Emprego e Renda. 4. Informes. 1.Leitura e
aprovação da Pauta O secretário executivo do Conselho, Cesar Makiolke, iniciou
a reunião e a Pauta foi aprovada com a mudança na ordem dos pontos,
antecipando a apresentação do novo secretário do Trabalho, Emprego e Renda
para o segundo ponto de pauta. A pauta foi aprovada por unanimidade. 2.
Apresentação do novo secretário do Trabalho, Emprego e Renda. O novo
secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, se apresentou aos
conselheiros e elencou suas experiências em diversos órgãos da administração
pública e um relato da sua trajetória profissional como um todo. O secretário
reforçou a importância do CMTER para o desenvolvimento das políticas públicas
de trabalho, emprego e renda no município, colocou a Secretaria à disposição,
ressaltou que os trabalhos da Secretaria passam diretamente pelo conselho e
destacou que conta com todos os conselheiros nessa nova gestão para que os
resultados sejam cada vez melhores. 3. Aprovação do calendário de Reuniões
2021; O calendário de reuniões, que foi previamente enviado a todos os
conselheiros por email para conhecimento, foi aprovado por todos em plenário. As
reuniões serão toda última sexta-feira do mês, com exceção de setembro e
dezembro, quando as reuniões serão antecipadas para terceira sexta-feira do mês,
coincidentemente dia 17 em ambos os meses. As reuniões acontecerão por meio
da plataforma Webconf até a pandemia permitir o retorno das reuniões presenciais
4. Informes. O conselheiro Vitor Cunha informou do retorno das atividades
educacionais do Senai e, ao ser perguntado sobre o hub de inteligência articificial
do Senai no Brasil estar situado em Londrina, ele explicou que em imóvel na Gleba
Palhano o Senai mantém esse Hub de inteligência e que ele atende todo o país
com inovações, sendo um centro tecnologico importantísimo com serviços
prestados às empresas que precisam de tecnologia IA e fazendo a conexão entre a
mão de obra especializada formada pelo Senai e os anseios do empresariado por
esse profissional de inteligência artificial no atendimeno das diferentes demandas
do setor. 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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