Local: Sala virtual do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na
ferramenta Webconf, da Prefeitura de Londrina
Data: 03/09/2021
Horário: 08h30m
Ata n.º 07/2021
Aos três dias do mês de setembro 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: Antonio Marcos Correia (Sindimercados), Anderson Gonçalves da
Silva (SML), Dilceia Cardoso de Lima (SME) e Osvaldo Campos Jr. (SMAA).
1.Leitura e aprovação da Ata e da Pauta; 2. Análise dos dados do Caged. 3.
Discussão da Proposta de evento com a APL de TI .4. 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 com a inclusão do ponto de
análise dos dados do Caged. Da mesma forma, a ata da reunião anterior,
previamente enviada aos conselheiros por email, foi aprovada por unanimidade. 2.
Análise dos dados do Caged. 2. Cesar apresentou os dados do Caged de julho,
que apontou um saldo positivo de 859 entre admitidos e desligados na cidade. Ele
lembrou que no acumulado do ano já são mais de 5,5 mil empregos formais
recuperados. Cesar colocou que Serviços é o principal fator de movimentação de
saldo do Caged e que quando ele tem um bom desempenho, isso acaba girando
toda a economia e refletindo diretamente em todos os setores. Cesar ainda
pontuou que, de acordo com os estudos do Núcleo econômico da UTFPR, esse
saldo de Caged de mais de 5,5 mil positivo é um recorde para a cidade. O
secretário do conselho ainda lembrou que a retomada da economia está em um
ritmo interessante e que as perspectivas para que os empregos continuem sendo
gerados é muito grande para os próximos meses. Discussão da Proposta de
evento com a APL de TI. Cesar contextualizou aos conselheiros sobre a
participação de Ana Murakawa, da APL de TI, na reunião do Conselho de março e
como isso afetou positivamente as discussões do CMTER. Ele colocou a
possibilidade do Conselho promover um evento online com a Ana, para que esse
bate-papo interno fosse transformado em um evento e levasse a mensagem da
tecnologia como um meio e não um fim e como todos os desdobramentos da
tecnologia precisam ter um objetivo claro e um propósito para surtirem um efeito
positivo. O conselho sugeriu as datas de 18 e 22 de outubro e que o evento fosse
no formato de webinar. O conselheiro Antonio Marcos lembrou que o formato tem
sido bem utilizado e um sucesso. A conselheira Dilceia pontuou que na semana do
dia 25 a Educação está com o evento Londrina Mais, que é um grande evento da
Prefeitura, e sem concorrer com essa data não teria problema. O conselheiro
Anderson também pontuou que os eventos online do Sindicato tem tido um bom
alcance e como as redes sociais potencializam esse tipo de evento. Com essa
sugestão aprovada em plenário, Cesar ficou de fazer o contato com a Ana, ver se
ela está disponível na data sugerida e viabilizar o evento e a campanha de
divulgação. 4. Informes Cesar informou sobre o curso de garçons que a Secretaria
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do Trabalho vai promover e como esse curso foi um sucesso de empregabilidade
na primeira edição. Ele lembrou que o curso será a primeira ação com público da
Secretaria, respeitando todos os cuidados com a pandemia e garantindo a
segurança dos participantes. Cesar também informou sobre os projetos de
qualificação que a Secretaria vai executar e que o pacote de cursos a ser adquirido
está em fase contratação junto ao Senai e ao Senac. 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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