Local: Sala de Reuniões da Secretariado Trabalho, Emprego e Renda-SMTER
Data:13/12/2019
Horário:08h30m
Ata n.º08/2019
Aos treze dias do mês de dezembro 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), José Aparecido
Martins (Sintracom), Altamirando Andrade Filho (SINCOVAL), Victor André da
Cunha (SENAI), Júlio Cesar dos Santos Zanoni (CODEL) Joenes Veloso Alcantara
Junior (SMTER) e Osvaldo de Souza Campos Júnior (Agricultura e Abastecimento).
Convidados: Josiane Lima (SMTER) e Rogério Santos (SMTER) com os seguintes
pontos de pauta: 1.Leitura e aprovação da Pauta; 2. Relato da viagem a Brasília
dos servidores: Josiane Lima e Rogerio dos Santos; 3. Eleição do presidente
da bancada dos empregadores; 4 Aprovação do Calendário 2020; 5. Informes.
1.Leitura e aprovação da Pauta e da ata de 25/10/19: O conselheiro Joenes iniciou
a reunião e a pauta e a ata de 25/10/19 foram aprovadas de forma unânime. 2.
Relato da viagem a Brasília dos servidores: Josiane Lima e Rogerio dos
Santos: O servidor Rogério Santos informou que a viagem a Brasília serviu para
que os Sines de todo o país recebessem informações sobre a nova forma de repasse
de recursos, que passará a ser por meio de fundo a fundo ao invés do convênio. Ele
relatou que as informações e o trato por parte do ministério da Economia ainda são
preliminares e que ainda não foram passadas informações importantes como as
datas e previsões de entrada de receita e os valores que serão destinados para cada
município. Rogério informou ainda que a Secretaria do Trabalho de Londrina está
bem adiantada em relação aos outros municípios, que tudo que era possível ser feito
até o momento para o recebimento do recurso por parte da Secretaria já foi feito e
que agora os próximos passos dependem da movimentação do ministério da
Economia. A servidora Josiane informou que será mantido um cadastro dos
conselheiros e que as informações que já são disponibilizadas no site da Prefeitura
passarão a estar disponíveis também no sistema do Ministério da Economia e que
também as ações do conselho constarão nesse sistema nacional, o que deve dar
agilidade e ainda mais transparência ao projeto. O conselheiro Joenes explicou que
todo o processo de prestação de contas e registro de movimentações do conselho
já são informados e verificados pelos órgãos de controle, como a controladoria da
Prefeitura e o tribunal e contas do Estado e que esse procedimento, como sempre
aconteceu, continuará mantido. Joenes destacou que o papel do Conselho é
acompanhar a aplicação do recurso que é recebido pela Secretaria e ver se o plano
de trabalho proposto está sendo cumprido. O conselheiro Nilton manifestou
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preocupação em relação a isso e ilustrou que no CREA existiram alguns problemas
em relação a atuação dos conselheiros e que o TCE enviou aos Conselhos ao redor
do país uma lista de entidades passaram por auditoria e que isso acarretou uma
série de sanções aos responsáveis pelos Conselhos, inclusive com indisponibilidade
de bens de alguns dos envolvidos nesses conselhos e que isso é um exemplo de
que o papel do conselheiro será cada vez mais fiscalizado e que o registro do nome
dos conselheiros no banco de dados do ministério é um indício disso. Ele acredita
que o papel do conselho não mudou, mas que se houver algum erro por parte da
Secretaria os conselheiros também serão responsabilizados. O conselheiro Joenes
explicou que a gestão de recursos não passa pelo Conselho do Trabalho, já que o
recurso vai direto para a Prefeitura, que tem na secretaria do Trabalho a gestora do
repasse, e que a responsabilidade de prestar contas é da Secretaria. Ele novamente
falou dos órgãos de controle da Prefeitura e do Estado e reiterou que as prestações
de contas sofrem uma criteriosa análise de cada um desses órgãos especializados
e que, se mesmo assim passar algum erro significativo, ainda existem órgãos
federais para apontar esses eventuais erros para que sejam corrigidos e explicados.
O conselheiro José Aparecido lembrou do papel importante de controle social que
os conselhos devem exercer e que esse papel nunca foi tão necessário como agora.
Ele lembrou de todas as medidas que podem ser tomadas e que, em caso de
necessidade, é possível montar comissões de acompanhamento de assuntos
específicos dentro do conselho para olhar com cuidado questão por questão.
Josiane lembrou que antes de qualquer aplicação do recurso ser efetivada é
passado para aprovação por parte do Conselho o plano de trabalho de execução
dos recursos e que são produzidos relatórios periódicos de tudo que é feito na
Secretaria. Josiane lembrou que esse procedimento é feito desde que a Secretaria
foi criada e administra o Sine em Londrina. 3. Eleição do presidente da bancada
dos empregadores; A indicação da bancada patronal para a presidência do
Conselho é a conselheira Bethânia de Castro Marconi, do Sindimetal. Como a
conselheira não estava presente na reunião de dezembro foi proposto pelo
conselheiro Joenes de que a nova presidente fosse aclamada na primeira reunião
de 2020. A sugestão foi aprovada em votação. 4 Aprovação do Calendário 2020.
Foi apresentado o calendário conforme a rotina de encontro dos últimos anos do
conselho, mantendo a reunião para as últimas sextas-feiras do mês, com exceção
de dezembro, quando é realizada na segunda sexta, e em setembro, quando por
conta da realização do Dia D pela Secretaria do Trabalho a reunião passa para a
terceira sexta-feira. O calendário foi aprovado em plenário. 5. Informes: Não houve.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião e para
constar, eu, Cesar Makiolke, lavrei a presente ata.
Assinaturas:
Nilton Camargo Costa _____________________________________________
José Aparecido Martins ______________________________________________
Altamirando Andrade Filho__________________________________________
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Vitor André da Cunha _________________________________________
Júlio Cesar dos Santos Zanoni _______________________________________
Joenes Veloso Alcantara Júnior _______________________________________
Osvaldo de Souza Campos Júnior ___________________________________

Rua Pernambuco, 162 – Centro – CEP 86.020-120 – Londrina/PR
Telefone: 3373-5701 – E-mail: cmter.trabalho@londrina.pr.gov.br

