
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA
Data: 18 de maio de 2022

Horário de início: 14 horas Horário de término: 15 horas

Órgãos / Secretarias e Sindicatos que estavam Presentes:
Representação Governamental

• Fundação de Assistência Social – FAS;
• Gerência Regional da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia de Caxias do Sul;
• Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social;
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego 
• Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
• Secretaria Municipal da Cultura

Representação dos Trabalhadores
• Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região
• Sindicato dos Empregados do Comércio de Caxias do Sul
• Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Comércio  Hoteleiro,  Meios  de  Hospedagem  e  Gastronomia  e  em  Turismo  e

Hospitalidade de Caxias do Sul – SINTRAHTUR
• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário e Calçado de Caxias do Sul e Região;
• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Caxias do Sul. 

Representação dos Empregadores
• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região - SIMECS

•  Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul -  SINDIGÊNEROS
•  Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho – SIMPLÁS

Órgãos / Secretarias e Sindicatos ausentes:
• Sindicato dos Empregadores em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social e de Orientação e Formação

Profissional de Caxias do Sul -  SENALBA
• Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul- SINDUSCON

•  Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul -  SINDIRURAL 
• Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul - SINDILOJAS

Pautas:
• Leitura e aprovação da Ata;
• Retorno sobre as Visitas Técnicas;
• Apresentação parcial do Diagnóstico;
• Entrega de proposta de Regimento Interno;
• Assuntos Gerais (Edital da FIERGS) 

No dia 18 de maio de 2022 realizou-se no Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico  de  Caxias  do  Sul  e  Região  –  SIMECS,  a  II  Reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  do
Trabalho Emprego e Renda- CMTER, como segue: O Presidente do Conselho Élvio Luis Gianni fez a
abertura da reunião, agradecendo a presença de todos e os trabalhos que foram desenvolvidos nos últimos
dois meses de visitas técnicas aos membros do Conselho com o objetivo de conhecer todas as Entidades e
iniciar  a  elaboração de um diagnóstico de demandas de capacitações  indicadas  pelos  Sindicatos  dos
Empregadores,  dos  Trabalhadores  e  dos  Órgãos  Públicos.  A Conselheira  representante  do  SIMECS,
Daiane Catuzzo, também dá boas vindas a todos desejando um boa reunião. Em seguida, passou-se a fala
para Daniela Maino da Secretaria Executiva, onde foi colocado ao grupo que as reuniões, geralmente,
terão duração de 01 (uma) hora, que serão iniciadas no horário informado através da convocação, e que
haverá  uma  tolerância  de  05  (cinco)  minutos.  Após  o  término  das  reuniões  a  Secretaria  Executiva
permanece no local mais 30 (trinta) minutos, para encaminhamentos. Lembra que foi criado um e-mail do
Conselho cmter@caxias.rs.gov.br o qual será o canal de comunicação oficial e que o Conselho tem uma
página no site  da Prefeitura,  onde serão publicados todos os  documentos  oficiais.  Daniela,  iniciou a
Leitura da ATA, da reunião realizada no dia 23 de março de 2022. Informou que não houve o retorno de
considerações por e-mail.  Foi solicitada a aprovação do documento.  Todos os Conselheiros presentes
aprovaram o documento. Próxima pauta: Retorno sobre as visitas técnicas e apresentação parcial do
diagnóstico. Daniela e o Vice-Presidente Anílson relataram a importância desta ação para dar agilidade às
demandas que surgirão, e também porque este diagnóstico servirá de base para elaboração de projetos e
do plano de trabalho do Conselho e como instrumento de captação de recursos. Daniela coloca que não
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houve o retorno das fichas técnicas por todas as Entidades,  e que o prazo máximo para o envio do
documento será no dia 30 de maio de 2022.  A equipe Diretiva do Conselho apresenta o documento
parcialmente  elaborado.  Destacou-se  que  este  projeto  está  em  consonância  com  os Objetivos  de
Desenvolvimento  Sustentáveis  –  ODS’s,  principalmente  o  Objetivo  8  –  Trabalho  Decente  e
Crescimento Econômico, portanto será  necessário mensurar  e  monitorar  indicadores  específicos.  Os
Sindicatos se posicionaram referente a este assunto e ficou definido que deverá se levantar os dados que
se  tem de  cada  setor,  que  serão  descritos  individualmente  no  documento.  Logo,  foi  discutido  pelos
conselheiros, quais os fatores que impedem a aproximação entre a oportunidade de emprego e a inserção
das pessoas ao mercado formal de trabalho e as questões estruturais elencadas em cada área. Também
foram apresentados os cursos e oficinas sugeridos pelos Sindicatos e Secretarias, que entregaram a Ficha
Técnica e uma iniciativa de Edital permanente para apoio a estes cursos.  Pauta seguinte: Regimento
Interno –  Daniela  informa que  foi  encaminhado nesta  manhã,   por  e-mail,   aos  Conselheiros,  uma
proposta de Regimento Interno. Explica que este documento foi analisado pela Secretaria de Governo e
do ponto de vista da legalidade não houveram considerações. Portanto, está aberto um período de análise
até o dia 10 de junho e que na próxima reunião será votada a aprovação.  Daniela destaca que na lei do
Conselho, o Regimento Interno deve ser elaborado em até 90 (noventa) dias após a constituição. Portanto,
será convocada uma reunião extraordinária até o dia 23 de junho de 2022. Assuntos Gerais: Edital da
FIERGS – Daniela explica que por motivação do SIMPLÁS se teve conhecimento do Edital n.º 01/2022
referente ao Programa de qualificação profissional  para a Indústria e que neste edital  quem tem que
submeter projetos são os Sindicatos Patronais. As Conselheiras Daiane Catuzzo e Daniela Camargo do
SIMECS e SIMPLÁS, respectivamente, afirmaram que irão juntas apresentar a proposta e após aprovado
o projeto será inserido no Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Renda para divulgação das vagas e
inscrições do público vulnerável.  Sendo assim, a reunião foi encerrada. E eu Daniela Barbosa Maino
lavrei a presente ata que será encaminhada aos Conselheiros para análise e submetida para aprovação da
próxima reunião. Caxias do Sul, 20 de maio de 2022.


