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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI (CTER)
Realizada em 02 de setembro de 2021
Aos dois dias do mês de setembro de 2021, em ambiente online, através da plataforma Google
Meet, pelo link de acesso https://meet.google.com/ton-ynhi-yji, às 8 horas, deu início a reunião
ordinária do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER). A secretária, Sr. Patrícia
Saraiva, iniciou fazendo a leitura da ATA da reunião anterior e verificando a presença dos
conselheiros conforme as justificativas de ausências. Na sequência, o senhor presidente do CTER,
Sr. Marco Aurélio Barbosa de Souza, entrou na sessão de Informes, foi passada a palavra a
conselheira Nelcy Ribeiro, Diretora do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Birigui, para
que atualizasse o CTER sobre o Programa do governo do estado em convênio com as prefeituras,
Bolsa do Povo – Bolsa Trabalho. A diretora do PAT explicou acerca da adesão do município e das
inscrições dos candidatos ao programa, apresentando os números de interessados, que
demonstraram muita procura. Patrícia Saraiva explicou que nessa edição as inscrições foram na
modalidade online sendo que os inscritos eram responsáveis pelo lançamento das informações e
por anexar documentos, o que contemplou a todos, pelo fato de não acarretar maiores
dificuldades com as exigências dos questionários de inscrição, e que para os casos de apoio aos
participantes, o PAT e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estavam à disposição. A
Secretária ficou de atualizar os conselheiros em relação a convocação e selecionados, bem como,
ao início das atividades dos bolsistas. Entraram no ambiente da reunião o senhor presidente da
Câmara Municipal dos Vereadores de Birigui, Sr. César Pantarotto, e a assessora do vereador
Wagner Masterlaro, senhora Gisele Silva. Concedida a palavra as participantes ingressantes,
ambos se disponibilizaram a contribuir com as ações do Conselho estando presentes para
conhecer o trabalho do CTER. Na sequência, foram apresentados os cursos elencados para
compor as capacitações na parceria da Prefeitura Municipal de Birigui, através da SDE, com o
SENAC-Araçatuba. A conselheira Patrícia Saraiva explicou que as indicações dos títulos foram
feitas com base nas demandas por qualificações percebidas pela SDE, parceiros e CTER, sendo
elas pelos cursos de Cuidador de Idosos; Atendente de Farmácia; Programador Web e
Coordenador de Projetos Sociais, esse último tem por objetivo preparar profissionais para
elaboração de projetos sociais, coordenando as atividades previstas e avaliando os resultados. O
objetivo é integrar os bairros periféricos, ONGs e associação de moradores de bairro para o
desenvolvimento de projetos sociais. Explicou que a parceria está em andamento e irá
informando ao Conselho. O presidente apresentou as tratativas para o recebimento de carreta do
Via Rápida para oferecimento de curso de soldador básico. Explicou também que os cursos do Via
Rápido Remoto de Marketing Digital - Redes Sociais e E-comerce, e o curso de Desenvolvedor
Web – Front End, estão com inscrições abertas através do site www.viarapida.sp.gov.br e que as
qualificações compõem os programas de capacitação profissional gratuitas, que cedem Bolsa
Auxílio aos participantes no valor de R$ 210,00. Entrando na pauta, o presidente apresentou os
dados compilados pelo Observatório Econômico extraídos do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados). Apresentou o desempenho do mercado de trabalho em Birigui
entre janeiro e julho de 2021, o fluxo de admissões e demissões, o resultado positivo da
empregabilidade local decorrente de um total de 7.911 admissões e 6.827 desligamentos, que
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resultou no total de 1.084 empregos positivos. Demostrou a evolução no saldo nos casos das
empresas de 1 (um) até 19 empregados, que representam 46,4% da evolução do saldo entre
demissões e admissões, apresentou na sequência o desempenho dos setores produtivos nas
contratações, sendo liderados pela indústria da transformação; comércio; reparação de veículos
automotores e motocicletas; segmento da construção, seguido pelas atividades administrativas e
serviços complementares, sendo a indústria o setor responsável pela maior concentração do
saldo positivo no município. Explanou detalhes sobre o saldo de empregos no segmento
industrial, observando os ramos de fabricação de calçados, fabricação de partes de calçados;
fabricação de calçados de materiais sintéticos; fabricação de fornos industriais; aparelhos e
equipamentos não elétricos para instalações térmicas; peças e acessórios; e demais setores.
Marco Aurélio concluiu a apresentação considerando que a economia, o mercado de trabalho e o
setor produtivo vêm se recuperando, tendo em vista que o saldo de geração de empregos foi
positivo na indústria, comércio e serviços. Concedida a palavra aos conselheiros, as senhoras
Milene Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Calçadistas, e a vice presidente do
CTER, senhora Sílvia Mestriner, representante do Sinbi, fizeram uso da palavra, Milene reforçou a
importância das ações do Conselho como positivas no levantamento das demandas por
capacitação, disponibilizando a página do Sindicato para compartilhar as vagas de emprego do
PAT e dos cursos, a senhora Sílvia comentou da importância em fomentar qualificações para os
trabalhadores em conformidade as tendências do mercado e citou o exemplo da necessidade de
se incorporar as novas tecnologias com ofertas de capacitação para essas áreas, concluindo a
assessora Gisele comentou da importância de ampliar as ações do CTER de forma que a
população conheça. Nesse sentido, foi lhe apresentado o Programa Qualifica Birigui, que
centraliza todas as ofertas de qualificação e cursos em Birigui, numa mesma plataforma, e o
Programa Juntos Somos + Fortes, que tem por objetivo divulgar as oportunidades. Dando
encerramento à reunião, o presidente agradeceu a participação e a presença dos conselheiros,
assessora e vereador, deliberando para que a Secretária, Patrícia, lavrasse a ATA.
Marco Aurélio Barbosa de Souza
Presidente do CTER

Patrícia Saraiva
Secretária
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