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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI (CTER)
Realizada em 07 de abril de 2022
Aos sete dias do mês de abril de 2022, em ambiente online, através da plataforma Google Meet,
pelo link de acesso https://meet.google.com/vft-txnv-okb, às 8 horas, teve início a reunião
extraordinária do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER). Verificando a
presença dos conselheiros, a secretária Patrícia Saraiva, dando início a abertura da reunião,
justificou a ausência do presidente do CTER, por participar da Reunião do APL Moveleiro de
Birigui, realizada pela SDE na sede da Associação Comercial e Industrial de Birigui (ACIB), em
mesmo dia e horário. Após a verificação dos presentes aguardando para quórum, a secretária
iniciou, conforme pauta, citando o início das atividades das bolsistas do Programa Bolsa Trabalho,
com início em 07 de março do recorrente ano, abordou que as participantes ativas estão
inseridas em diversos departamentos da Prefeitura de Birigui, como: Secretaria de Cultura;
Biblioteca; Céu da Artes; Perícia; Recursos Humanos da Prefeitura; Secretaria de Saúde, no
Programa Birigui Pela Vida, Secretaria de Esportes; escolas municipais; Restaurante Popular;
Programa de Aquisição de Alimentos; Departamento Social, entre diversos outros. Destacou que
são 100 vagas e que houve convocação para as vagas remanescentes. Concluiu que essa primeira
fase de implantação do Programa foi produtiva e válida, citou pendências com relação a
pagamentos de bolsistas de chamadas anteriores e que esses problemas foram direcionados para
a PRODESP, bem como, as bolsistas orientadas a fazerem contato com o 0800, porém, em alguns
casos sem retorno. Adentrando no próximo item da pauta, abordou a formatura do curso de
Soldagem Básica da Carreta do Via Rápida. Comentou brevemente sobre o curso e agradeceu a
participação do conselheiro Eric Bonini, que ministrou orientações na montagem de currículos,
por meio do Programa criado, “Laboratório de Currículos”, aos alunos na ETEC Birigui. Comentou
sobre a participação de duas empresas no laboratório que levaram os currículos dos participantes
e os convocaram para entrevistas de emprego. A secretária considerou válida a iniciativa,
apontou a demanda levantada pela Secretaria de Assistência Social na solicitação do curso de
Jardinagem do Programa Via Rápida, disse que o pedido já foi inscrito na plataforma Meu
Emprego, além do curso de Cuidador de Idosos. Na sequência, a secretária sinalizou que
encaminharia no grupo do CTER, a listagem de cursos para que os conselheiros levantassem
opções de formação para que o Conselho solicitasse na plataforma do Programa com a ciência da
senhora Patrícia Bansi do Governo do Estado. Abrindo oportunidade para os conselheiros, a
senhora Milene do Sindicato dos Trabalhadores Calçadistas, fez considerações e solicitou reunião
presencial para tratar de um projeto de qualificação para os trabalhadores do setor calçadista,
com a apoio do governo Estadual, semelhante a um exemplo que leu implementado no setor
sucroalcooleiro. A solicitação contemplou a todos e a reunião ficou agendada para o dia 14 de
abril na sede do Sindicado das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui (SINBI). Dando
prosseguimento, a conselheira encaminhou para o encerramento, agradecendo a presença e
participação de todos.
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