
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA
Data: 22 de setembro de 2022

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

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.
- Gerência Regional da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia de Caxias do Sul;
- Secretaria Municipal da Cultura;

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 Trabalhadores Metalúrgicos 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 do Comércio Varejista de Caxias do Sul – SINDILOJAS.
- Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho – SIMPLÁS.
AUSENTES:
- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário e Calçado de Caxias do Sul e Região.
-  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;
-  Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul- SINDUSCON;
- Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul -  SINDIRURAL;

Pautas:
• Apresentação do Programa Capacita Caxias;
• Plano de Trabalho do CMTER 2022/2023
• Participação da Procuradora do Ministério do Trabalho – Tema Trabalho Infantil

No dia 22 de setembro de 2022 realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do Trabalho
Emprego e Renda. Além dos membros do Conselho estava presente a Procuradora do Ministério do
Trabalho Dra Patrícia de Mello S. Fleischmann. Secretário Elvio Gianni fez a abertura da reunião,
houve  a  apresentação  de  todos  os  conselheiros  presentes.  Em sua  apresentação  a  Procuradora
explanou o trabalho que está sendo realizado nos municípios referentes ao tema erradicação do
trabalho  infantil.  Houve  a  discussão  sobre  a  contratação  do  menor  aprendiz  pelas  empresas  x
dificuldades em função de insalubridade, idade entre outros, bem como da dificuldade pelo Senai
em preencher o número de vagas disponíveis nas capacitações. 
Daniela solicitou a aprovação da ATA que foi encaminhada por e-mail, os conselheiros dispensaram
a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. 
Próximas  Pautas:  Apresentação  do  Programa Capacita  Caxias  e  Plano  de  Trabalho  2022/2023.
Daniela apresenta uma proposta de Plano de Trabalho ao Conselho, destacando os objetivos que
foram elaborados tendo como fundamento legal os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
ODS’s, o Plano de Governo Municipal e o Diagnóstico de Políticas Públicas de Trabalho construído
pelos  membros deste  Conselho.  Daniela  explica que um dos objetivos  específicos  do Plano de
Trabalho é a criação de um Programa Municipal de Capacitações. Secretário Élvio apresenta então a
proposta do programa CAPACITA CAXIAS o qual será criado um link na página da Prefeitura de
acesso à população, sendo que nesta página haverá uma agenda trimestral de capacitações, para
divulgação de cursos, oficinas e palestras. Os conselheiros aprovam por unanimidade o programa.
Daniela  apresentou as  estratégias  de ação do Capacita  Caxias  e  solicitando o engajamento  das
entidades para que os mesmos ocorram. Raissa trouxe a necessidade de lincar as capacitações a
indicadores de resultados.  Vanius sugeriu ter  um cadastro de pessoas aptas a serem contratadas



como aprendizes ou PCD’s por parte das empresas que tenham a necessidade de cumprimento das
cotas. Ficou definido com o grupo que a próxima reunião será dia 06 de dezembro às 14 horas no
Sindicato dos Trabalhadores dos Metalúrgicos. Próximas ações:

Secretaria-Executiva: 

• Enviar Plano de Trabalho aos Conselheiros;

Conselheiros:
• Avaliar o Plano de Trabalho e sugerir ações, retorno até 28 de outubro de 2022;
•  Cada entidade deve definir um curso, oficina, palestra ou ação para ser realizada no 

período de 23 de janeiro à 31 de março de 2023;
• Divulgar o Edital Permanente Meta I e II a empresas do setor;
• Divulgar o Programa Capacita Caxias.

Sendo assim a reunião foi encerrada, Caxias do Sul 22 de setembro de 2022


