SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA- CETER
SECRETARIA EXECUTIVA
ATA DA 004ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FECHADA
DATA E HORÁRIO: 24/11/2021
LOCAL: Reunião online, não presencial. Pelo app Zoom.
HORÁRIO: às 10 horas.
CONSELHEIROS PRESENTES: Marina Bragante (Secret. De Desenvolvimento Econômico), João
Rafael Calvo da Silva (Secret. de desenvolvimento Econômico), Celso Toshito Matsuda (Secret. de
Agricultura e Abastecimento), Daniela de Souza Bitencourt Dias (UGT), Fatima Cortella (Secret. de
Desenvolvimento Social), Gener Silva (Fecomércio), Juliana Canaan Almeida D. Moreira(FAESP),
José Olival Moreira Almeida Junior (FACESP), Marcelo Luis de Souza( Secretaria de Fazenda e
Planejamento), Nicolino Eugênio da Silva ( Febraban) Rene Vicente dos Santos ( CTB), Narciso
Figueirôa ( Fetcesp), Armando Gordinho dos Santos (Secret. De Desenvolvimento Econômico),
Wagner Menezes (CUT).
CONSELHEIROS JUSTIFICADOS: Danilo Pereira da Silva (Força Sindical)
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Juliana Junqueira
DIRETORES REGIONAIS PRESENTES: CONVIDADOS:) : Elcio Figueiredo (Sec. De Agricultura e Abastecimento) , Vinícius Natacci
(Assessor SDE), André Kviatskovski (Secret. de Desenvolvimento Econômico).
.
PARTICIPANTES: 18
MUNICÍPIOS PRESENTES: 4
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2021, às 10 horas, de forma on-line, via aplicativo
Zoom, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária fechada do Conselho Estadual de Trabalho,
Emprego e Renda do Estado de São Paulo – CETER/SP. Fatima Cortella: Bom dia a todos e todas.
Esta reunião foi convocada extraordinariamente para a aprovação da aplicação dos recursos da
complementação ao Plano de Ações e Serviços – PAS do Sistema Nacional de Emprego – SINE,
referente ao exercício de 2021, do Governo do Estado de São Paulo, decorrente da distribuição de
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, conforme anexo I da PORTARIA Nº 12.784,
de 27 de outubro de 2021, para co-financiamento do bloco de serviços de Gestão e Manutenção
da Rede de Atendimento do SINE. Hoje a Secretária Patricia Ellen não pode participar, e estamos
aqui com a Secretária Executiva e conselheira suplente, Marina Bragante e também com o
coordenador e conselheiro titular, João Rafael. Para melhor entender o que estamos fazendo, que
é a aprovação deste documento, eu passo a palavra a Marina e depois o João Rafael vai nos
explicar a aplicação do recurso e depois volta a Marina para explicar toda a articulação que foi
feita neste processo. Marina Bragante: Bom dia. Quero começar agradecendo porque a gente
acabou pedindo esta reunião com pressa para poder aprovar esta boa noticia que é receber mais
recursos do Governo Federal e portanto era importante fazer esta reunião extraordinária para
aprovação dos Conselheiros e Conselheiras do formato que a gente vai utilizar este recurso.
Queria só fazer um breve histórico do que a gente fez nos últimos três meses até chegar agora
neste novo aporte do Governo Federal. De fato, o Estado de São Paulo, diferente de outros
estados e municípios conseguiu com muita agilidade do Conselho e da equipe da Secretaria que
cuida do CETER, garantir que a gente pudesse receber este aporte do Governo Federal, o que até
o próprio Governo Federal ficou surpreendido. A equipe técnica deles no meio de agosto falou
comigo, disseram: Hii Secretária, não vai dar certo porque sempre que é assim com pouco tempo
não dá certo porque sempre vai faltar um documento, uma aprovação, e nós todos juntos
conseguimos. Então é sempre importante e positivo poder relembrar o que a gente já fez nestes
últimos três meses. A gente constituiu o Conselho e teve aí quatro reuniões, fizemos as reuniões
conforme está solicitado; eu e o João Rafael fomos numa reunião do Fonset, na qual a Secretária
Patricia Ellen foi eleita como vice-presidente da região sudeste. E foi também nesta reunião que a
gente pode reforçar a ajuda de outros estados, a necessidade de uma melhor organização por
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parte do Governo Federal, no que tange a informação do que está acontecendo, quais são os
Planos para nós todos os estados , e também o formato de distribuição de recursos e o prazo que
a gente tem para dar conta da burocracia administrativa necessária para receber o recurso. Dali,
nós Conselheiros aprovamos o primeiro Plano de Ações e Serviços em agosto. Uma distribuição de
recursos garantindo que vamos investir na estrutura dos Pats. E agora este novo aporte que veio
para insumos conforme a primeira aprovação. A gente encaminhou um documento para todos os
Conselheiros, sugerindo que este novo recurso de $508.510,00 fosse acoplado também ao que a
gente já tinha pensado e fosse também destinado para garantir uma melhor estruturação dos
Pats do Estado de São Paulo. O João Rafael vai fazer uma fala, mas só para termos em mente o
cenário do investimento que nós todos do CETER estamos fazendo para garantir que a gente
receba o recurso do Governo Federal e consiga investir na rede de apoio ao trabalhador que a
gente já tem e que é bastante extensa. Conforme a gente conversou, em especial com os
Conselheiros das Centrais, a gente está também pensando em fazer uma estruturação por parte
da Secretaria para os Pats, seria pensar um pouco como essa política está no estado e que vai
obviamente se beneficiar de uma melhor estrutura que a gente está propondo aqui. Obrigada.
João Rafael Calvo: Bom dia Conselheiros. Prazer estar aqui novamente com vocês. A gente está
apresentando para vocês aqui, o que estes valores que foram disponibilizados para São Paulo, de
acordo com a última portaria do Ministério publicada em outubro, onde ele faz mais este aporte
de R$508.510,00, para nós, São Paulo. A priori, só relembrando, a gente já aprovou o nosso PAS, e
este Plano de Ações e Serviços foi aprovado. O valor disponibilizado pelo Ministério foi para
custeio. Em nosso Plano, nós focamos em serviços de tecnologia de informação e comunicação.
Neste trezentos e quatorze mil, que foi aprovado, a gente tinha o processo para fazer a locação de
impressoras e computadores e também aumento da banda de internet para os Pats. Todo este
investimento vai para os Postos de Atendimento ao Trabalhador. E a contrapartida do estado de
2%, em equipamentos e materiais propriamente. Este investimento será para ventiladores e
outros materiais. O aporte que está colocado foi de quinhentos e oito mil, com a contrapartida,
vamos chegar a um total de quase quatro milhões. Ao PAS que foi aprovado em agosto, só foi
feito este acréscimo de quinhentos e oito mil desta nova portaria e também o acréscimo da
contrapartida de 2% pelo Estado. Então ficamos com a mesma lógica, na forma como vamos
gastar este recurso. Quero agradecer a presença de todos porque a gente precisa correr para esta
aprovação. Esta disponibilização foi uma sobra de caixa do SINE e que o Governo Federal
remanejou para os estados e municípios que conseguiram aprovar o seu PAS. Mas, precisamos da
aprovação dele hoje para que a gente consiga fazer a publicação amanhã e até sexta-feira, daqui a
dois dias, a gente conseguir enviar o PAS para o Ministério. Alguma pergunta? A princípio, nós
deveríamos ler o PAS novamente, mas ele foi disponibilizado quando enviamos o convite para
esta reunião. Caso vocês achem necessário a gente ler o PAS inteiro, a gente pode começar a
leitura. Ou se não tiver nenhuma contestação, a gente pode sair para a aprovação. Hein Fátima?
Fatima Cortella: Acho que este documento já tinha sido tratado na outra reunião quando foi
aprovado. Seria apenas, se for o caso falar o parágrafo que reforça a questão desta correção deste
dinheiro que hoje está sendo aprovado. O pessoal já está concordando. (Todos concordam
verbalmente). João Rafael Calvo: Juliana pode ler o parágrafo? Juliana Junqueira: Foi somente
esta parte: Aplicação relativa ao saldo orçamentário de 2021 da ação orçamentário 20JT, Gestão
do Sistema Nacional de Emprego SINE, para o cofinanciamento para o bloco de financiamento
para a rede de atendimento do SINE. Esta é a única novidade. Fatima Cortella: Então podemos
estar de acordo, todos aprovam. Podemos então falar da próxima reunião e marcarmos. Juliana
Junqueira: Ainda não está definida a reunião de dezembro. Peço que aguardem notícias quando
estiver definida a reunião de dezembro. A data seria 08/12, como já estava no calendário nosso,
mas vamos aguardar a confirmação do formato da reunião. Marina Bragante: Gostaria de
agradecer a todos que vieram para a reunião e concordou para que a gente possa encaminhar
isso o mais rápido possível. Deve sair publicado no Diário Oficial até o dia 26/11. João Rafael: Eu
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também quero agradecer a presença de todos e assim que tiver fechada a pauta para a próxima
reunião a gente entra em contato novamente. Creio que ainda este ano a gente vai se encontrar
presencialmente. Marina Bragante: Eu tenho um convite para que os membros do CETER
participem do Retoma que a gente tem feito no estado de São Paulo. Tem sido um evento
importante para as diversas regiões. Esta semana a gente vai ter em Registro, na semana que vem
em Ribeirão Preto. É só para reforçar o convite já feito antes. Tem muita gente da população indo.
Tem um momento da cerimônia em que normalmente os Prefeitos, Vereadores da região estão
lá, mas temos tido uma frequência por volta de mil pessoas ao longo do dia para ir se inscrever no
Pat. Temos tentado manter uma média de quinhentas vagas por evento, em algumas a gente
conseguiu duas mil vagas. Inclusive reforçar o convite se vocês conseguirem ajudar a gente a
ampliar o número de vagas nos próximos Retomas, a gente agradece imensamente! Tem sido um
evento bem importante de acesso aos direitos da informação do que o governo oferta. Se vocês
quiserem a gente manda o convite pelo Whatsapp também. Obrigada. Vinicius Natacci: Quero
agradecer ao Narciso, da Fetcesp, falamos pessoalmente, muito obrigado. Também o Gener da
Fecomercio, muito obrigado por ajudar a gente, também a Marília da Facesp, que não está
presente hoje, mas agradeço o esforço e complementando, em 10 de dezembro teremos Retoma
em Bauru, 14 de dezembro, Limeira e 17 de dezembro Araçatuba. Fatima Cortella: Põe as datas
no chat também porque é interessante. Tem também uma sugestão de predefinirmos o
calendário para 2022. Juliana Junqueira: Sim, enviaremos em breve o calendário 2022.
Lembrando que nossas reuniões acontecem sempre na segunda quarta-feira do mês, às 10hs.
Fatima Cortella: Então agradeço a presença de todos, pelo apoio, pela aprovação e vamos seguir.
Temos muito a fazer a realizar. E mais importante estarmos juntos para trabalharmos juntos ali no
território. Principalmente o pertencimento destas pessoas ao território e se desenvolver todos
juntos. Muito obrigada a todos.
Juliana Junqueira
Secretária Executiva do CETER/SP
CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CETER
Av. Escola Politécnica nº 82, Jaguaré – São Paulo / SP – CEP: 05350-000
Fone: (11) 3718-6594 / Email: conselhoestadualdeemprego@sde.sp.gov.br
Facebook: @CETERconselhoestadualdeempregosp
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