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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E 

RENDA DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 26/08/2021. 

 
Presentes/Membros: José Luiz Guidotti Júnior – Titular - SEMDETTUR; Cristiane 

Sampaio Batochio Leibholz – Suplente - SEMDETTUR; Carlos Alberto L. Beltrame- 

Titular Secretaria do Governo; Arlete da Mota Trevelim Rocha – Secretária Executiva da 

CTER e Gestora do Fundo do Trabalho; José Antônio Fernandes Paiva – Titular - 

Serviços; João Possebon Neto Suplente – Serviços, Milton Costa Titular - Industria; Fânio 

Luís Gomes – Titular - Comércio – Paulo Estevam de Camargo Titular - Industria e Alex 

Milani Garcia Titular – Comércio. 

 

Convidados: Valter Lavandosque – SEMDETTUR, Felipe Callegari Machado – CDL, 

Edson Batista dos Santos – SINTICOMPI, Angela U. Savian – SINDBAN, Letícia Peres 

Farias  - SINDBAN, Edmara Damiani - SEMDETTUR; Mário Camargo – SINDBAN. 

 
Justificativa de ausência: Homero Scarso – Suplente Indústria – Ciesp.  

 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, no 1 

Sindicato dos Bancários de Piracicaba - SINDBAN –, localizado à Rua Quinze de 2 

Novembro 549, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal do Trabalho, 3 

Emprego e Renda de Piracicaba (CTER). A reunião iniciou-se com o Sr. José Antonio 4 

Fernandes Paiva recepcionando os membros do conselho e passando a palavra ao Sr. 5 

José Luiz Guidotti Júnior, secretário da SEMDETTUR, o qual agradeceu a recepção a 6 

oportunidade e após iniciou a apresentação referente ao Convênio do Ministério da 7 

Economia com vigência de 2014 a 2017. Apresentou dados estatísticos colhidos sobre o 8 

atendimento da intermediação de mão de obra e seguro desemprego, deste período 9 

informado, fez comparação com a atual plataforma digital do SINE, a qual o próprio 10 

sistema passou a oferecer e que teve sua utilização intensificada devido a pandemia. Os 11 

dados estatisticos deixam claro que a autonomia proporcionada pela plataforma digital 12 

oferece ao contribuinte total acesso a resolução dos serviços prestados pelo Sistema 13 

SINE, tornando o posto de atendimento como um setor de orientação e não mais como 14 

local essencial para resolução das necessidades do trabalhador. Ressaltou-se também a 15 

questão das dificuldades com relação a habilitação do seguro e os encaminhamentos para 16 

a intermediação de mão de obra no quesito desinteresse do requerente se realocar no 17 

mercado de trabalho devido ao bloqueio das parcelas de seguro desemprego quando o 18 
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mesmo é encaminhado para uma vaga e com relação entre outros fatores referente a 19 

limitação do empregador na busca do perfil da vaga como observa-se nos resultados 20 

estatísticos entre o número de encaminhados e recolocados/colocados no mercado de 21 

trabalho. Devido a análise desta estatística, surgiriu-se que um novo sistema Municipal 22 

próprio fosse desenvolvido com o objetivo de facilitar a colocação/recolocação do 23 

trabalhador de Piracicaba no mercado de trabalho exercendo assim a finalidade principal 24 

da SEMDETTUR que é proporcionar trabalho e renda e qualificação para nossa 25 

população. Após finalizar a apresentação, foi aberta a palavra aos membros e convidados. 26 

Sr. Carlos Alberto L. Beltrame inicia, descrevendo que, durante o período em que foi 27 

secretário municipal de trabalho e renda, também encontrava dificuldades, prinicipalmente 28 

em relação as quedas de sistema do Ministério da Economia deixando de oferecer o 29 

serviço ao trabalhador, bem como a falta de suporte do Ministério do Trabalho em resolver 30 

a questão, causando mais transtorno a população necessitada. Em seguida, Sr. Milton 31 

Costa concorda sobre todas as dificuldades apresentadas e reconhece que o sistema é 32 

ultrapassado e que precisa ser evoluído. O Sr. José Antônio Fernandes Paiva relata que 33 

o Sistema, quando implantado, foi uma conquista do trabalhador e questiona o Sr. José 34 

Luiz Guidotti Júnior quanto a apresentação dos salários dos funcionários responsáveis 35 

pela execução do sistema na atual SEMDETTUR e tem como resposta do Sr. José Luiz 36 

Guidotti Júnior que os mesmos são atrelados a prefeitura e não ao SINE. O Sr. José 37 

Antônio Fernandes Paiva expõe também a questão da decisão do voto a favor do fim do 38 

convênio, para o mesmo, esta decisão deve ser compartilhada com outros como o 39 

CONESPI. O Sr. Paulo Estevam de Camargo relatou que foram convincentes as 40 

afirmações e os dados estatísticos apresentados pelo Sr. José Luiz Guidotti Júnior e 41 

afirma que o convênio é algo muito complicado, mas é necessário o atendimento do 42 

trabalhador  no seguro desemprego, pois muitos não possuem acesso ao aplicativo, e 43 

comenta que sua preocupação é referente ao suporte do atendimento ao trabalhador. A 44 

Sra. Cristiane Sampaio Batochio Leibholz afirma que a secretaria do trabalho está sem a 45 

formalização do convênio desde 2017 e mesmo assim os requerentes de seguro 46 

desemprego não deixaram de ser atendidos e lembra que a principal missão da secretaria 47 

é trabalho e renda e sugere um Sistema Municipal. Com a palavra novamente do Sr. 48 

Carlos Alberto L. Beltrame, que dispõe sua opnião sobre a preocupação do Sr José 49 

Antônio Fernandes Paiva de levar ao CONESPI a situação apresentada nesta reunião 50 

com relação ao convênio e ao atendimento do trabalhador, ele afirma que o sistema 51 

precisa evoluir. Se permanecer com o convênio não será cumprida a missão da secretaria, 52 

mas se o CONESPI for informado da real sistuação,  eles irão aceitar que será melhor 53 

para o trabalhador ter um sistema próprio Municipal e não um convênio que dificulta a 54 
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recolocação/colocação do trabalhador no mercado de trabalho. Com a palavra o Sr. Ophir 55 

Figueiredo Junior – SENAI (convidado), sugere que seja apresentado o novo projeto de 56 

trabalho de banco de empregos o mais rápido possível. O Sr. Alex Milani Garcia afirma 57 

que se o trabalhador não tiver prejuízo a fim de buscar em outros canais de atendimento 58 

a resolução das suas necessidades, seria positivo ter uma novo sistema desenvolvido 59 

pelo Município. Assim sendo o Sr. José Luiz Guidotti Júnior submete à votação da 60 

proposta de NAO renovar,  nesse momento, o Convênio com Ministério da Economia, e 61 

criar, para o futuro, novo sistema que atenda a população que busca recolocação no 62 

mercado de trabalho. Após apuração dos votos, 6 membros votaram a favor de não 63 

renovar o Convênio, sendo eles: Sr. José Luiz Guidotti Júnior, Sr. Carlos Alberto L. 64 

Beltrame, Sr. Paulo Estevam de Camargo, Sr. Alex Milani Garcia, Sr. Milton Costa e a Sra. 65 

Arlete da Mota Trevelim Rocha. E os que votaram a favor de renovar o Convênio são eles: 66 

Sr. José Antônio Fernandes Paiva e o Sr. Fânio Luis Gomes. O Sr. José Luiz Guidotti 67 

Júnior  encerra a reunião agradecendo a presença de todos e passando a palavra ao 68 

anfitrião Sr. José Antônio Fernandes Paiva para os cumprimentos finais. Eu, Arlete da 69 

Mota Trevelim Rocha, secretária executiva do CTER, redigi a presente ata, a qual 70 

assinam. 71 
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Suplente - SEMDETTUR  
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