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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI
CTER – Realizada em 05 de agosto de 2021.
Aos 05 dias do mês de agosto de 2021, às 8h, em ambiente virtual, através da plataforma do
Google Meet, por meio do link https://meet.google.com/nvj-ttng-vfk, reuniram-se os conselheiros
membros do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER). O presidente do
Conselho, Sr. Marco Aurélio Barbosa de Souza, cumprimentou a todos dando início a reunião
ordinária, na abertura, sessão de “Informes” foi concedida a palavra a senhora Patrícia Bansi,
representante do desenvolvimento econômico do Estado, que informou sobre o lançamento do
Programa Bolsa do Povo e previsão de abertura de edital para o Bolsa Trabalho, a conselheira
comentou da possibilidade de aumento no número das vagas aos municípios e aos participantes
e reajuste no valor da bolsa. A senhora Patrícia se dispôs a colaborar com as inscrições,
disponibilizando a estrutura do PAT, a conselheira Patrícia Saraiva comentou das experiências
com as inscrições para o programa nas edições anteriores, que sempre houve adesão com
demanda de muitos candidatos, reforçou a importância dos conselheiros divulgarem o programa
para seus públicos e parceiros. A senhora Bansi lembrou ao presidente CTER da possibilidade
de apresentar a empresa Giga Atacado, que planeja se instalar no município, o Programa Minha
Chance, que oferta cursos de qualificação profissional e formação aos trabalhadores que serão
contratados pela rede em Birigui. Na sequência, o senhor Marco Aurélio apresentou o
desempenho positivo do mercado de trabalho biriguiense no mês de junho 2021, informou o
trabalho que vem sendo realizado pela SDE e entidades sediadas no prédio da SDE/AESCON
com o objetivo de apoiar os novos empreendedores e empresas nascentes, dando continuidade
o presidente apresentou a plataforma de mapeamento das empresas de Birigui que centraliza as
informações como: abertura e fechamento mensal de empresas, situação cadastral (ativas ou
baixadas), optantes pelo Simples Nacional, portes e naturezas jurídicas, se MEIs, ME, EPP, ou
LTDA, quais os CNAES e atividades, se comércio de calçados, vestuário ou de acessórios, entre
outras informações relevantes para a elaboração de políticas públicas de desenvolvimento local.
A apresentação contemplou a todos e presidente Marco Aurélio concluiu reforçando que essas
são condições do ambiente empreendedor que favorecem a geração de emprego e renda para
Birigui. Encaminhando para o encerramento, a equipe da SDE comentou sobre a possibilidade
de parceria com o SENAC para o oferecimento de cursos gratuitos de capacitação profissional,
que haverá celebração de convênio com a instituição de ensino e que disponibilizariam no grupo
do Conselho o portfólio dos cursos para que o CTER também sinalizasse as demandas por
qualificação. A secretária Patrícia Saraiva lembrou do Programa Qualifica Birigui e que as ofertas
de qualificação são atualizadas no portal, ressaltando também as inscrições para o Programa
Novotec com 60 vagas para Birigui para dois cursos: Ajudante de Logística e Design de
plataformas digitais e experiência do usuário. O presidente agradeceu a participação de todos os
membros ressaltando a interação dos conselheiros do CTER, deliberando para que a secretária
lavrasse a ATA.
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