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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI (CTER)
Realizada em 07 de outubro de 2021
Aos sete dias do mês de outubro de 2021, em ambiente online, através da plataforma Google
Meet, pelo link de acesso https://meet.google.com/gzf-xgbe-zuw, às 8 horas, houve início a
reunião do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER). A secretaria iniciou
fazendo a leitura da ATA da reunião anterior do dia 09 de setembro e seguiu com a verificação
dos conselheiros presentes e as justificativas das ausências. Dando prosseguimento, o senhor
presidente do CTER, Sr. Marco Aurélio Barbosa de Souza, cumprimentou os presentes e
prosseguiu para abertura com os informes do Conselho. Iniciou sua fala apresentando o
programa Bolsa Trabalho e os trâmites para a adesão de Birigui, na sequência, cedeu à palavra a
secretária, senhora Patrícia Saraiva, que iniciou a pauta informando os conselheiros sobre as
atividades dos bolsistas do Programa com início em 17 de setembro. A coordenadora do
Programa no município apresentou aos presentes a quantidade de adesões, elencou os setores e
projetos na Prefeitura Municipal para os quais os participantes foram alocados, sendo eles: o
Programa Birigui pela Vida, o PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, Programa Zome Zero,
Restaurante Popular, Natal Iluminado, Biblioteca Municipal de Birigui, Céu das Artes, Centro
Administrativo, Centro Médico e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Patrícia destaca que
a adesão ao Programa foi positiva, havendo poucas desistências e muito interesse das
selecionadas. Próximo item da pauta, cursos de qualificação profissional do programa Via Rápida.
Foram apresentadas as opções disponíveis para as matrículas através do site do Via Rápida para
os cursos remotos de Marketing Digital e Desenvolvimento Web, oportunidades de capacitação
profissional que contam com o recebimento de bolsa auxílio aos alunos. Na sequência, o senhor
presidente informou sobre a adesão do programa Via Rápida Remoto por meio das capacitações
através da carreta móvel em parceria com o Governo do Estado para o curso de Soldagem Básica,
sendo a previsão de início para o mês de novembro. Informou ainda que a SDE e a Etec-Birigui
estão providenciando o atendimento a demanda e que assim que houver a abertura das
inscrições haverá divulgação nas redes para que os interessados possam aderir ao programa na
unidade móvel. O presidente informou sobre o Programa Bolsa Empreendedor, abordando a
adesão em Birigui e a formação dos participantes em cursos ministrados pelo SEBRAE, citou a
capacitação para o empreendedorismo e comentou sobre o pagamento da bolsa em duas
parcelas. Explicou a previsão para início das aulas que serão realizadas na FATEB. Em seguida,
apresentou a dinâmica do mercado de trabalho no município, com resultado positivo para a
geração de emprego, destacou que o setor alavancador foi a indústria, sinalizou a possibilidade
de recuperação dos segmentos de comércio e serviços. A senhora Milene Rodrigues, do Sindicato
dos Sapateiros, fez considerações relacionadas a informalidade dos trabalhadores. O presidente
sinalizou que o tema será abordado e incorporado ao Programa Desenvolvimento Local (PDL). Na
sequência, a conselheira Elines Rodrigues, do Sinbi, ressaltou a necessidade de formalização para
os trabalhadores diante das experiências como Sindicato complementou destacando evento que
trata do tema. A senhora Milene abordou a necessidade de orientações aos usuários para
elaboração de currículos. O conselheiro Eric sugeriu, com relação a edição dos currículos, que
haja orientação ao trabalhador, nesse sentido, a conselheira representante do PAT Birigui, a
senhora Nelcy, destacou a necessidade de elaboração dos currículos baseadas no perfil do
candidato, no interesse e área de atuação, formação e experiência na função que pretende
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concorrer. Complementando, a senhora Nelcy comentou a respeito do Programa Trabalho em
Equipe, antigo Time do Emprego. Os facilitadores do programa no município, Eric e Patrícia,
fizeram suas observações considerando a necessidade e implementação do Programa que orienta
os trabalhadores que buscam recolocação e oportunidades no mercado de trabalho. A secretária
Patrícia explicou a dinâmica de funcionamento do Trabalho em Equipe, os temas abordados na
aplicação do Programa e a importância da implementação do Time, que tem como foco
orientações ao trabalhador com relação a postura, perfil, comportamento, habilidades e
competências, objetivos e orientações para que os candidatos se destaquem nas entrevistas e
consigam detaque na concorrência pelas vaga de emprego. Explicou ainda sobre a necessidade
de formação de mais um facilitador para o município e o PAT sinalizou de fazer a indicação, pois
há necessidade de que seja funcionário efetivo no quadro sem ser estagiário por conta do
convênio, explicação contemplando a todos. Em seguida, encaminhando para o encerramento, o
presidente agradeceu a participação de todos os presentes e determinou para que a secretária
lavrasse a ATA.

___________________________
Marco Aurélio Barbosa de Souza
Presidente do CTER
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