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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

Outros Atos
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI
CTER – Realizada em 14 de abril de 2021
Aos 14 dias do mês de abril de 2021, às 8h, em ambiente
virtual, através da plataforma do Google Meet, reuniram-se os
conselheiros membros do Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda CTER. O presidente do Conselho, Sr.
Marco Aurélio Barbosa, cumprimentou a todos dando abertura
na pauta da reunião. A secretária Patrícia Saraiva (SDE)
iniciou a verificação dos presentes; Sílvia Mestriner (SINBI);
Eric Bonini (Social); Nelcy Laranja Ribeiro (PAT), Diego de
Oliveira (AESCON); Marco Aurélio (SDE); Marlene Aguilar
(SDE); Milene Rodrigues (Sind trab calçados); Fausto e
Gisene (SECOB); Geraldo dos Reis; e Adilson José (Sind
Com. Hoteleiro e similares). A secretária informou que a ATA
da reunião anterior do dia 4 de março foi disponibilizada no
grupo do Conselho e aprovada com as sugestões do grupo,
assim como já houve a sua publicação em Diário Oficial do
município. Nos informes, a secretária atualizou os conselheiros
diante das capacitações do Programa Via Rápida Emprego,
com turmas em andamento em Birigui, pontuou as solicitações
e previsões da contemplação do município com novos cursos
para os meses de abril e maio, ressaltou que as demandas dos
cursos são definidas juntamente do Conselho e parceiros. O
conselheiro Eric Bonini solicitou a secretária que posicionasse
o CTER sobre a procura pelos cursos, se há demanda.
Patrícia informou o número de inscritos para cada uma das
três turmas e pontuou que a SDE não encontra dificuldade
em fechar turmas, pois sempre há interessados. A secretária
apresentou na sequência o programa em construção “Qualifica
Birigui”, apresentou os objetivos e justificativas do programa,
solicitou aos conselheiros sugestões e ideias, pois trata-se
de um programa em desenvolvimento e em parceria, onde
o CTER pode indicar diretrizes e ações. Fez a apresentação
em formato de vídeo demonstrativo da utilização do Programa
Qualifica Birigui e expôs o material para divulgação da ação.
A conselheira Sílvia Mestriner fez observações, indicou o
formato de arte do “VOCÊ SABIA?”, sinalizando que seria
interessante desenvolver peças com o mesmo formato para
divulgação do “QUALIFICA”. Dando continuidade o presidente
pontuou sobre as análises que a SDE realiza com o objetivo
de definir uma plataforma de Intermediação de mão de
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obra, citou as tratativas com os contatos da FMX Soluções
em TI, Trabalha Brasil e Recrutei, plataformas que ofertam
inserção e publicação de vagas de emprego, capitação de
candidatos, cadastro de currículos entre outras possibilidades
que considera importantes na tentativa de fomentar o retorno
da empregabilidade no município. A secretária solicitou que
os conselheiros testassem os sistemas contribuindo para a
análise, solicitou que o Eric realizasse cadastros de currículos
dos assistidos pelo Centro Pop e fizesse apontamentos.
O presidente comentou da importância de verificar junto a
conselheira Elines em contato com os Rhs e a participação
da Sílvia do Sinbi para que testassem junto as empresas que
anunciam vagas as funcionalidades das plataformas para
dar sustentação as decisões da SDE ao definir em sistema.
Primeiro item da pauta, a) apreciação do Regimento Interno
para aprovação do pleno. A secretária explicou a exigência
do Regimento Interno e sua importância em regulamentar as
ações do Conselho, situação diferente da anterior, quando
havia no município uma Comissão Municipal do Emprego. A
vice-presidente Sílvia fez a observação de remarcar a reunião
para uma extraordinária em que pudesse ser tratado apenas
o tema do Regimento. Os conselheiros se manifestaram
favoráveis a sugestão e o presidente pontuou que assim
teriam mais tempo para analisar melhor a pauta. Conselheiro
Geraldo dos Reis fez uso da palavra, parabenizou as iniciativas
do CTER e se disponibilizou a contribuir através do Sindicato.
A secretária ficou de disponibilizar novamente o arquivo do
Regimento Interno no grupo. Perguntando sobre a data para
a análise do Regimento, os conselheiros indicaram a data do
dia 28 de abril para a extraordinária, estando todos de acordo.
Encaminhando para o encerramento o presidente agradeceu
a participação de todos os presentes deliberando para que a
secretária
lavrasse a ATA.
Marco Aurélio Barbosa de Souza
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Patrícia Saraiva
Secretária

Município de Birigui – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

