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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI (CTER)
Realizada em 03 de fevereiro de 2022
Aos três dias do mês de fevereiro de 2022, em ambiente online, através da plataforma Google
Meet, pelo link de acesso https://meet.google.com/qgp-kcdc-gkx, às 8 horas, houve início a
primeira reunião de 2022 do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER).
Realizando a abertura da reunião, o Presidente do CTER, Senhor Marco Aurélio, cumprimentou os
presentes e prosseguiu dando início a pauta da reunião. Primeiro item: apresentação do cenário
do mercado de trabalho da cidade de Birigui. Referenciou os dados negativos dos anos de 2014 a
2019 destacando, em contra partida, o desempenho positivo para 2021, e sinalizado a
perspectiva de cenário para 2022. Comentou que em 2021 houve fechamento com saldo positivo
e que a projeção para 2022 traz desafios diante da desaceleração do crescimento econômico
brasileiro. Apresentou os números gerados pelo CAGED e estudo do Observatório de Inteligência
Econômica, que demostram saldos positivos para os segmentos da indústria e comércio, e saldos
negativos para agropecuária, serviços e construção. Para 2022, expôs os desafios da
desaceleração econômica no último trimestre de 2021, e apontou projeções e cenário econômico
para o presente ano. Na sequência, o Presidente chamou atenção do Conselho para a crescente
aberturas de MEIs, demostrou números que evidenciam o crescimento das aberturas de
Microempreendedores Individuais em 2021 na cidade de Birigui. Próximo item da pauta:
Avaliação e apresentação do Programa Bolsa Trabalho. Fez uso da palavra a senhora Patrícia
Bansi, em representação ao Governo do Estado, sinalizou para a importância do Programa,
informou que a administração dos benefícios e pagamentos das Bolsas são feitas através da
PRODESP, e que mesmo diante da falta de histórico e experiência vem se aperfeiçoando no
“como fazer”. Patrícia Bansi apresentou a quantidade de inscritos até a presente data através do
site, sendo 168 inscritos até 02 de fevereiro, sinalizou para importância da geração de cadastro
de reserva para que havendo possibilidade de convocação que haja candidatos para serem
chamados gerando assim mais oportunidades. Concluiu explicando a importância do cadastro de
reserva e convocação dos remanescentes. Na sequência, a coordenadora do Programa em Birigui,
Patrícia Saraiva, fez apontamentos destacando que mesmo diante de vários problemas em
decorrência das dificuldades que as bolsistas têm de receberem o pagamento, gerando
dificuldades nos relacionamentos e desenvolvimento das atividades, que há casos positivos de
bolsistas que serão reintegradas no mercado, que desenvolveram bem suas atividades,
contribuíram na administração, geraram aprendizado e experiência. Disse da expectativa para as
novas turmas e a necessidade de retorno e resolução dos problemas pela PRODESP.
Encaminhando para o encerramento, o presidente Marco Aurélio falou sobre as vagas
disponibilizadas pelo PAT, destacou o caso da empresa que tem pretensão de contratar
trabalhadores e o alinhamento para que os processos de seleção aconteçam na FATEB.
Concluindo, o presidente agradeceu a participação dos presentes, lembrou da necessidade de
integração dos conselheiros para que as ações do CTER para 2022 sejam positivas, informou
sobre a próxima reunião do CTER, que haverá disponibilização do acesso pelo grupo e, na
sequência, concluiu a reunião deliberando para que a secretária lavrasse a Ata.
Marco Aurélio Barbosa de Souza
Presidente do CTER
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