
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA
Data: 29 de julho de 2022

Horário de início: 10h30min Horário de término: 11h45min

Participantes: 
Representação Governamental
- Fundação de Assistência Social – FAS;
- Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego;
- Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Representação dos Trabalhadores
- 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  Empregadores  em Entidades  Culturais,  Recreativas,  de  Assistência  Social  e  de  Orientação  e  Formação
Profissional de Caxias do Sul - SENALBA;
- 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 da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul- SINDUSCON;
- Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul – SINDILOJAS.

AUSENTES:
- Gerência Regional da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia de Caxias do Sul;
- Secretaria Municipal da Cultura;
- Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região;
- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Caxias do Sul;
-  Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul- SINDUSCON;
- Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul -  SINDIRURAL;
- Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho – SIMPLÁS.

Pautas:
• Evento de apresentação do Diagnóstico;
• Leitura e aprovação da ATA; 
• Edital permanente.

No dia vinte e nove de julho de 2022 realizou-se evento de apresentação do Diagnóstico de Políticas
Públicas  de  Trabalho  que  foi  construído  entre  os  membros,  deste  Conselho,  identificando
principalmente, as capacitações que no momento geram empregabilidade. Após o evento, deu-se
início a reunião do Conselho, onde forma abordados os seguintes temas: Diagnóstico – Secretário
lembrou alguns pontos apresentados, se fez uma análise, no sentido de que este documento não é
estático, que precisa ser atualizado periodicamente, e que estará disponível, como um documento
oficial para elaboração do Plano de Trabalho do Conselho, construção de um projeto para captação
de recursos, e também como base para projetos específicos de cada Entidade. Sobre o Plano de
Trabalho foi relatado que será feito um alinhamento das metas do Conselho com os Objetivos de
Desenvolvimento Econômico – ODS’s e os indicadores que terão que ser contemplados. Próxima
pauta, Edital Permanente – Daniela relata que, dia 18 de julho foi publicado o Edital Permanente
para atender às ações de capacitações de médio prazo. Nesta primeira META foram inseridas ações
da  Indústria  Têxtil  e  que  estamos  elaborando  a  META II  para  ações  do  setor  de  alimentação.
Daniela  explica  que  as  capacitações  elencadas  no  Diagnóstico,  já  estão  aprovadas  para  serem
inseridas no Edital. Daniela coloca que está à disposição para atendimento aos Conselheiros que
queiram  inserir  ações,  nesta  fase. Aprovação  da  ATA:  A  ata  n.º  03  referente  a  reunião
extraordinária do dia 21 de junho de 2022, foi aprovada por todos os presentes e será publicada no
site da Prefeitura na página do Conselho. Assuntos Gerais: O grupo sugere a realização de uma
palestra com a Auditora Fiscal Dra Denise do Ministério do Trabalho para explicar aos empresários
sobre a contratação de jovens aprendizes. Sendo assim, a reunião foi encerrada, Secretário Élvio



agradece a presença de todos! Caxias do Sul, 29 de julho de 2022. 


