
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
 CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA

Data: 21 de junho de 2022

Horário de início: 14 horas Horário de término: 15h30min

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 nas Indústrias do Vestuário e Calçado de Caxias do Sul e Região;

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
• 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

Órgãos / Secretarias e Sindicatos ausentes:
• Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Comércio  Hoteleiro,  Meios  de  Hospedagem  e  Gastronomia  e  em  Turismo  e

Hospitalidade de Caxias do Sul – SINTRAHTUR
• Sindicato dos Empregadores em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social e de Orientação e Formação

Profissional de Caxias do Sul -  SENALBA
• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Caxias do Sul. 

Pautas:
• Leitura e aprovação da Ata;
• Aprovação do Regimento Interno;
• Edital da FIERGS aprovação das primeiras ações;
• Explicações sobre o Edital permanente; 
• Assuntos Gerais.

No dia 21 de junho de 2022 realizou-se no  Sindicato dos Empregados do Comércio de Caxias do Sul
reunião extraordinária do Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Renda- CMTER, como segue: O
vice  presidente  Sr  Anilson  Roberto  Osório  fez  a  abertura  dos  trabalhos,  dando  as  boas  vindas  aos
presentes, e passando a palavra ao  anfitrião Sr Nilvo Riboldi Filho, que também deu boas vindas a todos
colocando o espaço à disposição para as próximas reuniões. A seguir Daniela Maino, passou a leitura da
Ata nº002/2022,  para a aprovação dos presentes,  a  qual  foi  aprovada por unanimidade.  A leitura do
regimento interno foi dispensada pelos presentes, uma vez que todos confirmaram que já os receberam
anteriormente  por  e-mail,  todos  se  achando aptos  a  votar,  aprovaram por  unanimidade  o Regimento
Interno, da forma como proposto. Em seguida foi enunciada a próxima pauta:  Edital da FIERGS. A
conselheira, Daniela Camargo, representado o SIMPLÁS,  passou a expor suas considerações sobre o
Edital, informando que já estão programadas 02 (duas) turmas de 25 (vinte e cinco) alunos, cada, para o
curso de Ajustador Mecânico, curso com 160hs aulas, uma em cada turno, uma no SENAI Nilo Peçanha e
outra na unidade da Mecatrônica. Os alunos terão subsídio do auxílio transporte (passagens) e mais uma
cesta  básica  mês,  durante  os  2 meses  de duração do curso.  O Senai  já  possui  currículos,  que serão
encaminhados  à  FAS,  para  avaliar  a  questão  de  enquadramento  no  quesito  baixa  renda,  e  fazer  o
cruzamento de informações. A representante da FAS, Jovane Fochesatto, informa que já estão analisando
os mesmos.  Daniela  Maino,  fala  sobre  o Edital  ser  algo inédito,  e  que esta  é  uma oportunidade do
Conselho estar captando recursos para qualificação. Ressalta que este é o propósito do Conselho em
captar o máximo possível de oportunidades em todas as áreas, trazer para avaliação do Conselho, e buscar
parceria. Daniela Camargo do Simplás explica que este Edital, pode contemplar outros sindicatos, e que



todos os conselheiros devem olhar se algum deles se enquadram e possam captar estas vagas, pela sua
entidade.  O  Conselheiro  Vanius  Corte,  representante  do  Ministério  da  Economia,  destacou  que  o
Conselho pode contatar outros sindicatos da indústria que não fazem parte do Conselho, mas que possam
ter acesso de vagas neste Edital, para contemplar outras áreas, como exemplo, o setor da alimentação.
Janete do Sinduscon, ficou responsável, por levar esta demanda ao seu sindicato, contemplando a área da
construção civil. Sobre as primeiras ações referente às duas turmas de Ajustador Mecânico, ficou definido
que  as  inscrições  serão  realizadas  pelo  SENAI  com o  auxílio  da  Fundação de  Assistência  Social  e
Secretaria  de  Segurança  Pública  e  Proteção  Social.  Há  previsão  de realização  de  mais  4  turmas  até
dezembro de 2022. Daniela Camargo solicita apoio do Conselho para a viabilidade destas 04 turmas, com
recursos  para  vale  transporte  e  cestas  básicas.  Daniela  Maino,  informa  que  a  Secretaria  do
Desenvolvimento Econômico está analisando a viabilidade de apoio, através do Programa de Geração de
Trabalho, Emprego e Renda, mas que há a necessidade de elaboração de um Plano de Trabalho para as
próximas ações e formalização de parceria entre as entidades que se envolverem. Foi observado, que o
edital prevê que 85% dos alunos, devem ser absorvidos pelo mercado de trabalho.Próxima pauta: Edital
Permanente.  Passou-se  a  explicar  sobre  o  Edital  Permanente  de  Apoio  e  Patrocínio,  proposto  pela
SDETE, como sendo uma das ferramentas do Conselho de captação de recursos. Foram apresentadas
propostas de cursos a serem inseridas na I Etapa do Edital, discutidas, e neste primeiro momento, foram
aprovadas as oficinas na área têxtil que serão realizadas no Banco do Vestuário, e o curso de Auxiliar da
Cozinha  e  o  projeto  Dia  do  Pão  que  será  realizado  no  Banco  de  Alimentos.  As  demais  propostas
apresentadas  serão  avaliadas  novamente  pelos  conselheiros.  O  grupo  ressaltou  a  importância  de
estabelecer no Edital, critérios de seleção do público, para atingir os que mais necessitam. Caroline Varta,
representante da Secretaria da Cultura, sugeriu a criação de um sistema de pontuação dos candidatos, para
que ocupem as vagas disponíveis. A Secretaria Executiva do Conselho se coloca à disposição para atender
os Conselheiros,  durante o mês, para viabilizar novas ações a serem inseridas no Edital  permanente.
Assuntos Gerais: Daniela Maino, explica sobre algumas funções do Conselho, e que o diagnóstico está
em fase de redação, e será apresentado antes da próxima reunião, para o Prefeito, em uma solenidade de
lançamento. O diagnóstico servirá de base para os trabalhos do Conselho, será sempre atualizado, no
mínimo de 2 em 2 anos. Senhor Valmir Susin, representante do SINDIRURAL, pede a palavra, e relata as
dificuldades de contratações no setor rural. Susin informa que no meio rural existem muitas vagas de
emprego, que não são preenchidas, pela comunidade caxiense e que se opta pela contratação de grupos de
outras regiões do país. O vice presidente pede que informem estas vagas ao conselho, para que através do
conselho, sejam divulgadas, e se possa conectar elas ao público desempregado. O grupo também sugeriu
a realização de uma campanha, antes das safras para captar este público.  O vice-presidente coloca que
entende que o conselho deve unir o público que precisa de emprego, capacitando-os, e os sindicatos se
comprometem a absorver este público, nas vagas existentes no mercado; sugere ainda a criação de um
projeto para a realização Feirão de Empregos, para aproximar as vagas de trabalho da cidade, com o
público desempregado. As servidoras da SDETE, Daniela e  Eliana, informam que já houve contato com
o SINE, sobre a criação do Feirão, com a participação deles, que são favoráveis a ação e parceiros. Sendo
assim, a reunião foi encerrada. E eu Fabiana Schleder Piccoli, lavrei a presente ata que será encaminhada
aos Conselheiros para análise e submetida para aprovação da próxima reunião. Caxias do Sul, 21 de junho
de 2022.


